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OLÁ, PROFESSOR(A)!
Promover atividades que estimulem o desenvolvimento
do potencial empreendedor dos alunos da Educação
Básica é uma das premissas da Educação
Empreendedora do Sebrae.
E é com esse intuito que este documento foi
desenvolvido!
Aqui, você encontrará uma relação de 50 objetos de
aprendizagem no modelo de planos de aula, com
diferentes propostas pedagógicas indicadas para alunos
do Ensino Fundamental I – Anos Iniciais, e que podem
ser utilizados em atividades presenciais, a distância ou
mesmo em formato híbrido, combinando atividades a
distância e em sala de aula.
No documento consta a indicação de quais habilidades
e competências empreendedoras poderão ser
trabalhadas em cada objeto de aprendizagem.
Da mesma forma, estão indicados os anos do Ensino
Fundamental I para os quais cada proposta é
considerada apropriada como objeto de aprendizagem.
Ainda, estão destacados objetivos, abordagens e
procedimentos sugeridos, bem como a correlação de
cada objeto de aprendizagem com as competências
gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Estão propostos jogos de tabuleiros que existam no
mercado, com temas atrativos e que possam ser
trabalhados e/ou correlacionados às temáticas e outras
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atividades em desenvolvimento, tanto na escola como
em momentos extraclasse, bem como orientações mais

As propostas pedagógicas aqui propostas existem no
mercado, com temas atrativos e que possam ser
trabalhados e/ou correlacionados às temáticas e outras
atividades em desenvolvimento, tanto na escola como em
momentos extraclasse, bem como orientações mais
detalhadas indicando os objetivos de aprendizagem e
orientações de aplicação, para que tenham argumentos a
serem explorados e possam criar questionamentos para
promover debates.
Para o sucesso da aplicação desses objetos de
aprendizagem na prática, é indicado que o professor
conheça as propostas e providencie os recursos
necessários para que os conteúdos propostos possam ser
trabalhados em sala de aula e/ou utilizados pelos alunos
em atividades remotas.
Vale destacar que ter esse documento visa ampliar as
abordagens propostas, buscar novas correlações e
promover a interdisciplinaridade com as demais
atividades e disciplinas do currículo, podendo ser um
diferencial para a concretização de práticas de educação
empreendedora no ambiente escolar.
Sucesso na aplicação das atividades!
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1 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

QUEM VENCERÁ?
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
X Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
X Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Dinâmica adaptada da dinâmica Maleta, descrita no e-book Guia de
em / Forma de
Dinâmicas divulgado pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC
acesso
Link: https://lp2.ibccoaching.com.br/dinamicas-lideranca-inbound/
(Acesso em 31 jul. 2020)
- Acesso livre na data de acesso, com necessidade de inserir dados de
cadastro para fazer download.
Objetivos de
✓ Exercitar a cooperação e o trabalho em equipe.
aprendizagem
✓ Desenvolver habilidades para resolver problemas e desafios.
Orientações
Descrição geral: atividade em que os grupos formados devem solucionar
um desafio para o qual nenhum deles tem os recursos suficientes agindo
de forma isolada.
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Recursos necessários: quatro envelopes A4; quatro folhas A4 em branco;
alguns lápis de cor sem ponta; alguns lápis de cor apontados; uma
tesoura sem ponta; cola.
Organizar os materiais nos envelopes da seguinte forma:
- Envelope 1 = duas folhas A4 em branco e alguns lápis de cor sem
ponta. Fechar o envelope com cola.
- Envelope 2 = alguns lápis de cor apontados e alguns lápis de cor
sem ponta. Fechar o envelope com cola.
- Envelope 3 = duas folhas A4 em branco. Fechar o envelope com
cola.
- Envelope 4 = alguns lápis de cor apontados e uma tesoura sem
ponta. Não fechar o envelope.
Estimativa de tempo (*): 45 a 60 minutos.
Como realizar:
✓ Explicar como será realizada a atividade: serão formados quatro
grupos, os quais terão uma missão a ser cumprida.
✓ Apresentar a missão que os grupos deverão realizar e as regras da
atividade na medida em que mostre os envelopes (essas informações
podem ser apresentadas em painel, anotadas em quadro ou mesmo
escritas em cada envelope.
o A missão dos grupos é escrever numa folha de papel A4 a frase:
PODEMOS SUPERAR DESAFIOS! A folha com a frase deve ser
entregue com o nome de todos do grupo também escritos e deve
ser colocada ... (indique, por exemplo, na mesa).
o Não pode ser utilizado nenhum outro recurso além dos que foram
recebidos pelos grupos.
o A frase não pode ser escrita em nenhum dos envelopes.
o Envelopes fechados não podem ser rasgados manualmente para
serem abertos.
✓ Opcionalmente, reescreva ou altere as regras, bem como altere a
frase que os grupos devem escrever.
o Para as turmas que ainda não dominam a escrita, a missão pode
envolver realizar algum desenho ou pintar alguma figura
apresentada.
✓ Orientar a formação de quatro grupos.
✓ Entregar um envelope para cada grupo, orientar que busquem
cumprir a missão informada e que devem cumprir as regras
explicadas.
✓ Após 5 a 10 minutos, caso os grupos não tenham percebido a
necessidade de negociar e compartilhar os materiais para todos
conseguirem cumprir a missão, incentivar essa percepção com
questionamentos como:
o Algum grupo conseguiu encontrar os materiais que precisa para
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cumprir o desafio?
o O que podemos fazer quando temos um desafio a ser
solucionado?
o Quantos grupos estão participando dessa atividade? Será que os
grupos podem se ajudar? - Conforme necessidade, incentivar
claramente que os grupos negociem e compartilhem os recursos
recebidos.
✓ Acompanhar a forma como os grupos compartilham seus materiais e
encontram uma solução para o desafio proposto.
✓ Em determinando momento após a interação entre os grupos, indicar
que o tempo da atividade terminará em 5 minutos e vencerá quem
cumprir a missão apresentada.
✓ Finalize a atividade no tempo indicado.
✓ Conforme turma e possibilidades de aprofundar mais ou menos as
reflexões, conversar com os alunos sobre como foi encontrar uma
solução para o desafio proposto, se pensaram somente em “vencer
como grupo” ou se perceberam que todos podiam vencer juntos,
quais foram as dificuldades que enfrentaram e o que acreditam que
deu certo para o resultado que alcançaram, como percebem que
trabalhar em colaboração entre diferentes grupos foi importante
nessa atividade e como isso pode também ser importante no dia a
dia.
✓ Conforme os comentários dos alunos, enfatizar a importância da
atenção para entender os desafios, do trabalho em colaboração e
cooperação, e da visão de que todos ter bons resultados e “vencer”.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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2 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CÍRCULO DA UNIÃO
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira X Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Ideia adaptada da Dinâmica Círculo da união, divulgada pelo site Ideias
em / Forma de
para o Ministério Infantil
acesso
Link: https://ideiasparaoministerioinfantil.club/dinamicas-e-brincadeiraspara-ebd-infantil/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
Objetivos de
✓ Praticar e analisar o trabalho em equipe.
aprendizagem
✓ Trabalhar a comunicação para atingir objetivos.
Orientações
Descrição geral: atividade para desenvolver as relações entre os
estudantes através da prática da comunicação e resolução de desafios
em equipe.
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Recursos necessários: local com espaço para a realização da atividade.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos.
Como realizar:
✓ Essa dinâmica pode ser feita em sala de aula, mas se feita ao ar livre
pode estimular a interação dos participantes enquanto se deslocam
para fora da zona comum de aprendizado.
✓ Organizar os alunos em um círculo, de mãos dadas.
✓ Na roda, peça para que os estudantes memorizem o colega que está à
sua direita e à esquerda. Defina um tempo curto para isso e então, ao
final desse tempo, peça para que soltem as mãos e caminhem pelo
ambiente, se misturando.
✓ Quando os participantes já estiverem misturados, dê um sinal para
que se juntem ao centro do local formando um grande abraço
coletivo. Quando todos estiverem juntos, peça para que fiquem sem
se mover. Então, peça para que eles segurem as mãos de quem está
mais próximo de cada um, refazendo o círculo.
✓ Estimular que usem a criatividade e a comunicação entre si,
lembrando que a única forma de se resolver é se todos trabalharem
juntos.
✓ Quando o círculo estiver formado novamente, peça para que os
estudantes voltem a formação inicial, lembrando de quem estava ao
seu lado. Esse é o momento para promover a ideia da coletividade e
resolução de desafios em equipe. Se todos lembrarem quem estava
por perto, o círculo voltará como antes facilmente.
✓ Para turmas mais avançadas, é interessante limitar o número de
trocas entre eles, promovendo a interação e compartilhamento de
ideias, calculando quais pessoas podem movimentar para concluir a
missão.
✓ Conversar com a turma sobre o que usaram para lembrar de quem
estava ao seu lado, como uma característica física, o nome, as roupas
etc. Também pergunte como se sentiram a respeito dessas pessoas,
se existe um tipo de envolvimento diferente do que apenas colegas
de classe, e como isso foi demonstrado quando estavam de mãos
dadas.
o Isso é importante para lembrar que mesmo não sendo fácil
permanecer unidos, quando estão juntos novas possibilidades
aparecem.
✓ Relacionar a percepção de que juntos somos mais fortes. O trabalho
em equipe nem sempre é sobre uma tarefa, mas também em
pequenas ações do cotidiano que podem facilitar muitas coisas.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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3 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PIRULITO DA AMIZADE
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
X Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Ideia adaptada da Dinâmica do Pirulito, disponibilizada pelo site Link:
https://escolaeducacao.com.br/dinamica-do-pirulito/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Incentivar o trabalho em equipe
✓ Reconhecer a necessidade de ajuda para realizar ações diversas.
Descrição geral: atividade para exemplificar a importância do trabalho
em equipe e de ajuda quando necessário. Ajudar o próximo é uma
atitude necessária para o nosso convívio e essa prática deve ser
cotidiana. Com a dinâmica é possível relacionar essa atitude até com
pequenas ações do dia-a-dia.
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Recursos necessários: um pirulito para cada participante e um
coordenador para redigir a atividade.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos.
Como realizar:
✓ Entregue um pirulito para cada aluno e peça para que se organizem
em um círculo. Eles devem segurar o pirulito na mão direita, com o
braço estendido, e o braço esquerdo nas costas, sem utilizá-lo para
nenhum movimento.
✓ Peça para que eles desembrulhem o pirulito sem dobrar o braço que
o segura. Oriente que os estudantes descubram como fazer para
colocar o pirulito na boca, apenas movimentando o braço para os
lados, sem flexioná-lo. Aguarde até que percebam que não
conseguirão sozinhos e alguém descubra o jeito que funcionará:
oferecendo o pirulito para quem está seu lado.
✓ Realizar um questionamento do porquê deu certo dessa forma e o
que foi preciso para chegar nessa conclusão.
✓ Promover a relevância do trabalho em equipe e exemplificar a
importância da criatividade na resolução de problemas.
✓ Conversar com a turma sobre como é possível aplicar essa situação
em diferentes ambientes, questionando em quais eles acreditam que
funcione de forma simples e efetiva.
✓ Relacionar em uma reflexão a forma como pedir ajuda as vezes é
necessário, nem sempre conseguiremos resolver o que precisamos
sozinhos e não existe problema nisso. Pedir ajuda e ser ajudado faz
parte do convívio em sociedade e é fundamental contar com o apoio
de outras pessoas em diversas situações, assim como acontece em
casa.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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4 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

NÃO DEIXE A BEXIGA CAIR
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
X Comportamento empreendedor
X Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem

Orientações

3º Ano
4º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
Objetivos e metas
X Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
X Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Ideia adaptada da dinâmica das bexigas, disponível no site Leme
Consultoria
Link: https://www.lemeconsultoria.com.br/jogos/dinamica-das-bexigas/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Trabalhar a cooperação e empatia.
✓ Desenvolver o trabalho em equipe.
✓ Refletir sobre a importância de cada um dentro do grupo e as
atribuições e responsabilidades.
Descrição geral: atividade para trabalhar as responsabilidades e a
contribuição dos colegas com o grupo, onde a função será manter o
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máximo de bexigas no ar, mesmo com menor número de pessoas no
grupo e utilizando apenas uma das mãos.
Recursos necessários: um balão para cada participante.
Estimativa de tempo (*): 10 a 15 minutos.
Como realizar:
✓ Organize os estudantes em um espaço livre e entregue um balão para
cada um. É interessante que cada um encha o seu próprio balão, caso
consigam. Em turmas que apenas alguns não consigam, observe se
outros oferecem ajuda aos que não conseguem, se pedem ajuda etc.
Lembre-se para retomar essa contribuição, caso ocorra, durante a
reflexão após a dinâmica.
✓ Orientar que cada um cuide da sua própria bexiga e que, ao sinal do
professor, utilizem apenas uma das mãos para manter a bexiga no ar,
dando leves tapas para cima, enquanto a outra mão fica imobilizada
nas costas.
o Opcionalmente pode dizer que eles devem fazer de tudo para não
deixar a bexiga cair no chão, contanto que não usem a mão
imobilizada.
✓ Assim que passar um tempo depois do início e todos os alunos
estejam jogando suas próprias bexigas, retire um dos participantes de
forma aleatória e avise o restante que eles deverão cuidar da bexiga
do colega que saiu. De tempo em tempo, vá retirando um por um e
mantendo suas bexigas no ar, até que seja impossível manter todas
fora do chão e eles percebam que a quantidade de pessoas não é
suficiente para o número de bexigas.
✓ Realizar uma comparação com ambientes onde as responsabilidades
são distribuídas, cada pessoa tem uma função e como o
funcionamento é prejudicado caso falte uma dessas partes, como por
exemplo no funcionamento de uma escola, empresa, em esportes,
até mesmo na família.
✓ Promover a importância de cooperar, ressaltando como cada parte de
um sistema tem sua própria relevância. Retome com os alunos (caso
tenha acontecido) como alguns deles foram ajudados antes da
dinâmica começar, como isso já é um passo que contribuiu para o
funcionamento da atividade.
✓ Conversar com a turma sobre como trabalhar em equipe pode tornar
um grupo mais forte, independentemente da quantidade de pessoas,
quando cada um cumpre sua parte é mais fácil de atingir o objetivo.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CRIANDO UMA ÁRVORE
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
X Objetivos e metas
Persistência
X Planejamento
X Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação
X

Comunicação
Cultura digital
Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
X Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

A distância

Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Ideia inspirada na Dinâmica da Árvore
Link: https://www.jrmcoaching.com.br/blog/dinamica-da-arvore-comofunciona-e-como-aplicar/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Desenvolver o autoconhecimento e as próprias vontades.
✓ Praticar empatia e respeito pelo próximo.
Descrição geral: atividade para refletir a respeito do crescimento pessoal
a partir da verbalização dos sonhos e vontades. Desenvolver a empatia a
respeito das vontades alheias.

Página 16 de 124

Recursos necessários: uma árvore grande, feita de papel colorido, que
deve ser pregada na parede, no centro da sala. Também é preciso papel
colorido, cortando em forma de semente, fita e canetas coloridas.
Estimativa de tempo (*): 50 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar e distribuir os materiais necessários para os alunos. Fixe a
árvore no centro da lousa ou de uma parede e apresente a dinâmica.
✓ Orientar sobre a importância de se responsabilizar pelo que é
plantado, sobre pensar antes de agir e acreditar no potencial que
possa existir.
o Opcionalmente, realizar uma reflexão para que os estudantes
compreendam os efeitos de plantar coisas boas ao seu redor,
tanto nas vidas quanto na natureza e no mundo.
✓ Peça aos alunos que reflitam em silêncio o que desejam plantar e
colher através de suas sementes, e que escrevam com poucas
palavras no papel em formato de folha. Alguns exemplos que poderão
aparecer: saúde, carreira profissional, bem-estar de familiares, cuidar
de um animal de estimação etc.
✓ Promover um tempo longo de reflexão, mas que não passe de 15
minutos. Depois, solicite que cada um pregue sua folha na árvore, de
forma que ela fique completa depois que todos colocarem. Comente
como isso pode ser relacionado com o compartilhamento de sonhos.
✓ Conversar com a turma sobre os sonhos e anseios de cada um,
envolvidos coletivamente e contando seus depoimentos, expondo as
lições aprendidas nessa dinâmica.
o A importância de se compartilhar permite que os estudantes se
conheçam melhor, que aprendam a ouvir diferentes pontos de
vista e a respeitar as diferenças e semelhanças entre o que
desejam e o que precisam para colher.
o Como podem levar essas reflexões e esses aprendizados para o
dia a dia.
✓ Relacionar como o que é sonhado pode ser um caminho para o
futuro, e reparar e planejar o que se deseja pode ser o primeiro passo
em busca de nossos objetivos. Reconhecer as próprias vontades vira
uma motivação para agir e conquistar as metas.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

NO LUGAR DO OUTRO
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Ideia inspirada na dinâmica disponível no site Gestação Bebê
em / Forma de
Link: https://www.gestacaobebe.com.br/dinamicas-para-criancas/
acesso
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
Objetivos de
✓ Desenvolver o autoconhecimento e saber como falar sobre si mesmo.
aprendizagem
✓ Praticar a empatia através do posicionamento.
Orientações
Descrição geral: atividade para reflexão e conhecimento pessoal.
Aprender a falar sobre si mesmo e sobre quem conhece, relacionando a
ações solidárias e empáticas.
Recursos necessários: espaço para conversas e apresentação.
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Estimativa de tempo (*): 30 a 40 minutos.
Como realizar:
✓ Organize os estudantes em duplas. Nessa atividade é interessante
fazer essa união com crianças que não sejam tão próximas entre a
turma.
✓ Oriente que conversem entre si para que se conheçam melhor
durante alguns minutos, contando um pouco sobre cada um.
o Opcionalmente, realizar algumas perguntas que estimulem essa
troca, caso eles tenham dificuldades para saber o que falam.
✓ Realizar uma apresentação para a turma sobre cada um, mas cada
estudante da dupla dele falar como se fosse o colega, usando o que
aprendeu na troca de informações.
✓ Promover a empatia entre os estudantes, comentando sobre como
quando nos colocamos no lugar do outro podemos entender melhor
sobre cada um.
✓ Conversar com a turma sobre como eles se sentiram sendo
representados pelo colega, o cuidado que tiveram para representar o
outro, de que forma interpretaram a apresentação do resto da turma.
o É importante que eles entendam o propósito da dinâmica,
considerando as relações que possuem dentro da escola, e
aprendam a praticar esses atos em seus cotidianos.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

JOGO DA SEMENTE
Todos X 1º Ano X 2º Ano
Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
X Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
X Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

X
X
X

X
X

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Ideia inspirada na dinâmica disponível no site Gestação Bebê
Link: https://www.gestacaobebe.com.br/dinamicas-para-criancas/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Aprender a respeitar o tempo de crescimento de cada um.
✓ Desenvolver a paciência e persistência.
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Orientações

Descrição geral: atividade para desenvolver a percepção do tempo e a
importância de respeitá-lo. Refletir sobre o processo de cada um pessoal
e coletivamente.
Recursos necessários: espaço para abrir a roda com os alunos.
Estimativa de tempo (*): 10 a 15 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar os alunos em um círculo. Como é uma atividade que precisa
ser feita com calma e tranquilidade, seria interessante colocar uma
música de fundo que ajude a manter a concentração.
✓ Oriente que cada aluno respeite o espaço do próximo, fazendo com
que eles entendam que cada uma precisa de seu próprio espaço para
crescer, mas todos podem crescer juntos.
✓ Peça para que as crianças se ajoelhem no chão com os braços para
frente enquanto inclinam o corpo. Elas devem imaginar que são
pequenas sementes e acompanhar o crescimento de uma planta com
seu próprio corpo. Oriente as fases que devem passar com calma,
subindo e se esticando aos poucos.
✓ Os braços devem ser estendidos lentamente, simulando o
desenvolvimento de galhos, e com o corpo representando o tronco,
as crianças se levantam e se tornam belas árvores.
✓ Conversar com a turma sobre como o crescimento de cada um é um
processo bonito e interessante, e como em coletividade a beleza
pode ser aumentada.
o Relacionar a importância dos frutos que podemos colher desses
crescimentos, que só são possíveis quando existe paciência para
esperar.
o Converse com os alunos maneiras possíveis de aplicar isso no dia a
dia e o bem que isso pode trazer.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CAIXA DE BOMBONS
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
X Comprometimento
X Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
X Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
X Objetivos e metas
X Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
X Qualidade e eficiência
X Resiliência
Resolução de conflitos
X Iniciativa
X Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Ideia adaptada da Dinâmica disponível no site Educa Mais
Link: https://educamais.com/dinamica-da-caixa-surpresa/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Desenvolver coragem diante de situações inusitadas.
✓ Praticar a aceitação de desafios focando em resultados positivos.
Descrição geral: atividade para exemplificar a insegurança que sentimos
diante situações desconhecidas ou diferentes e como isso pode ser
trabalhado, mencionando os benefícios e recompensas que podem
conseguir.
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Recursos necessários: Caixa de bombons e papel opaco para embrulhar. É
interessante ter um chocolate para cada aluno, mesmo que não esteja
dentro da caixa.
Estimativa de tempo (*): 20 a 30 minutos.
Como realizar:
✓ Cubra a caixa de bombons com o papel antes de iniciar a atividade, a
intenção é que não dê para perceber o que é através do embrulho.
Organize os alunos em um círculo e entregue a caixa para um deles,
pedindo para que sintam o peso da caixa e então passem para o
colega ao lado. Enquanto eles passam, conte que dentro dessa caixa
existem algumas tarefas que devem ser realizadas por quem estiver
segurando a caixa no final do tempo.
✓ Analise o medo e a preocupação que cada aluno sente ao saber da
intenção dessa passagem da caixa. A sensação do desconhecido deve
ser explorada para que esse medo seja evitado.
✓ Oriente os estudantes a respeito da coragem de se encarar o que não
conhecem. Instigue o que eles esperam a partir do que sabem e
porque existem essas estimações. Conte que a tarefa deverá ser
cumprida sem ajudas ou reclamações.
✓ Enquanto a caixa ainda está rodando, vá perguntando aos alunos
enquanto seguram a caixa se eles gostariam de abri-la e se
responsabilizar pela tarefa ou continuar seguindo com o jogo.
✓ Assim que um estudante decidir aceitar o desafio, ele abre a caixa e
descobre a surpresa dentro da caixa, promovendo que encarar o
desconhecido nem sempre é algo ruim.
✓ Nesse momento, é interessante adicionar uma reflexão sobre como
podemos dividir o que temos com nossos colegas. Distribua os
chocolates para a turma.
✓ Conversar com a turma sobre a insegurança que temos diante
situações desconhecidas, esperando perigos, vergonha ou
insuficiência.
o É importante aprender a superar desafios, porque podem
aparecer coisas boas além de apenas más notícias.
o Converse com os alunos a respeito de situações do cotidiano em
que podemos praticar o que foi aprendido na dinâmica. Podem
relacionar com experiências onde eles passaram por situações
parecidas e como lidaram no momento.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

FEITIÇO CONTRA FEITICEIRO
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
X Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
X Ética
Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Ideia inspirada na Dinâmica disponível no site Atividades Pedagógicas
em / Forma de
Link: https://atividadespedagogicas.net/2019/04/dinamica-o-feiticoacesso
virou-contra-o-feiticeiro.html
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
Objetivos de
✓ Respeito ao próximo e empatia.
aprendizagem
✓ Refletir a respeito das próprias ações e como afetam o próximo.
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Orientações

Descrição geral: atividade para demonstrar para os alunos a importância
de não tentar tirar vantagem ou de se desejar o mal para outras pessoas.
Ao descobrirem que elas mesmas terão que executar a tarefa que
propuseram, elas vão refletir sobre coisas que desejamos aos outros, mas
que não gostaríamos que fossem feitas conosco.
Recursos necessários: lápis e papel.
Estimativa de tempo (*): 10 a 15 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar os alunos em círculo, cada um com um pedaço de papel,
onde cada um escreverá uma tarefa ou ação que gostaria que o
colega à sua esquerda realizasse, sem que ninguém veja. Assim que
todos terminem de escrever, anuncie que cada aluno realizará o que
escreveu em seu próprio papel.
✓ Orientar como “o feitiço vira contra o feiticeiro”, não devemos
desejar aos outros o que não gostaríamos para nós mesmos. Envolva
uma reflexão sobre o respeito ao próximo.
o Opcionalmente, para realizar essa dinâmica online, pode usar a
ordem alfabética para definir quem está “ao lado” de quem.
✓ Realizar as tarefas que cada um escreveu para compartilhar as deias
de cada um em um momento descontraído. Nessa parte é
interessante abordar o respeito ao próximo.
✓ Relacione com os alunos as práticas que podemos aderir no cotidiano
para otimizar as relações que temos no ambiente escolar, familiar e
da comunidade. Questione os estudantes como podemos aplicar e
em quais situações.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

DINÂMICA DA ANÁLISE
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Ideia inspirada na dinâmica disponível no site Pimpão Blog
Link: https://blog.pimpao.com.br/as-melhores-dinamicas-para-criancas/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Desenvolver novos laços a partir do respeito.
✓ Estimular a comunicação e relacionamentos.
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Orientações

Descrição geral: atividade para melhorar as relações entre a turma,
praticando o respeito entre si e a troca de admirações.
Recursos necessários: Papel, lápis e fita adesiva.
Estimativa de tempo (*): 10 a 15 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar os alunos em uma fila circular, cada um com um pedaço de
papel fixado com fita crepe em suas costas. Peça para que eles
escrevam uma qualidade sobre o colega da frente no papel dele.
✓ Oriente que usem a empatia enquanto pensam no que escrever e
evitem julgamentos. Quando pensamos com cuidado podemos
encontrar coisas boas que nem sempre são perceptíveis.
✓ Promova a socialização e a comunicação entre os estudantes.
Enquanto descrevem positivamente uns aos outros, a interação
estimula o relacionamento e pode melhorar o ambiente da turma,
atingindo um nível pessoal que permite conversas mais sinceras e
proporcionando novas amizades.
✓ Conversar com a turma sobre como essas interações podem melhorar
a qualidade da vivência de todos, onde o conhecimento e respeito ao
próximo é necessário.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

ESTÁTUA DE EMOÇÕES
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
X Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
X Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Ideia inspirada na dinâmica disponível no site Conquista Educação Link:
http://conquistaeducacao.com.br/educacao/2018/11/26/5-brincadeiraspara-trabalhar-autoestima-das-criancas/
(Acesso em 25 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Desenvolver a expressão de sentimentos.
✓ Praticar o reconhecimento de emoções do próximo.
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Descrição geral: atividade para desenvolver a expressão de sentimentos e
o reconhecimento das emoções ao próximo, a fim de otimizar as relações
da turma, no ambiente escolar, familiar etc.
Recursos necessários: sistema de som e músicas apropriadas para a
atividade.
Estimativa de tempo (*): 20 a 30 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a sala de forma que tenha espaço para os alunos se
movimentarem livremente. Opcionalmente pode levar em outro lugar
com mais espaço, como uma quadra de esportes.
✓ Oriente os alunos a seguir a atividade como se fosse o tradicional jogo
da estátua, porém, quando a música parar, eles devem representar
uma emoção em suas poses.
✓ A cada rodada, escolha alguns alunos para adivinharem quais
emoções foram expressas pelos colegas. Continue a atividade até que
toda turma tenha interagido de forma homogênea.
✓ Promover a habilidade de se comunicar a partir dos sentimentos de
cada um e a empatia entre todos.
✓ Conversar com a turma sobre como é importante considerar os
sentimentos de cada um. Saber nos expressar facilita a comunicação e
evita situações que podem ser complicadas apenas porque não foi
conversado.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

QUEM EU ADMIRO
X Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem

3º Ano
4º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
X Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
X Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe

Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação
X
X

X Comunicação
Cultura digital
Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
X Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

5º Ano

A distância

Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Ideia inspirada em “Guia de Desafios” disponível no site Fazendo
acontecer
Link: https://fazendoacontecer.org.br/wpcontent/uploads/2016/06/Manual_FA_Desafios_v01_2016.pdf
(Acesso em 26 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Aprender a observar qualidades e pontos positivos.
✓ Desenvolver o reconhecimento e empatia.
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Descrição geral: atividade para estimular a percepção de qualidades nas
pessoas que nos rodeiam. Saber reconhecer pontos positivos em si e nos
outros para uma boa vivência em sociedade.
Recursos necessários: espaço para a realização da atividade.
Estimativa de tempo (*): 20 a 30 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar os estudantes em uma roda, onde cada um, em sua vez,
conte a respeito de uma pessoa que ela admira. A cada rodada, o
professor deve dizer um tópico para inspirar a escolha da pessoa a ser
mencionada. Como exemplo: trabalho – “eu admiro minha mãe
porque ela trabalha com ____”; habilidades – “eu admiro meu vizinho
porque ele sabe fazer ____”; hobbies, traços de personalidade etc.
✓ Orientar os alunos a reflexão do porquê essa admiração acontece.
Questione a respeito de suas aspirações, como essas pessoas podem
inspirar e como podem usar essas situações como exemplo para suas
próprias vivências.
o Opcionalmente, pode pedir para que os alunos falem sobre algo
que admiram em um de seus colegas. Em uma rodada, cada um
deve escolher alguém para falar sobre de forma criativa e
específica.
✓ Realizar uma reflexão do que foi observado durante essa dinâmica.
Peça para que os alunos prestem atenção no que foi compartilhado e
como se sentiram a respeito. É importante que exista uma
comunicação segura e confortável.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

DINÂMICA DA TEIA
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
X Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
X Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Ideia inspirada na Dinâmica da Teia, disponível do site IBC Coaching
em / Forma de
Link: https://www.ibccoaching.com.br/portal/entenda-oacesso
funcionamento-da-dinamica-da-teia-e-como-aplica-la/
(Acesso em 26 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
Objetivos de
✓ Conhecer e interagir melhor com pessoas ao seu redor.
aprendizagem
✓ Analisar as conexões pessoais e interpessoais.
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Orientações

Descrição geral: atividade para estimular a troca de informações e
conhecimento a respeito dos colegas de classe e pessoas inseridas no
cotidiano dos alunos.
Recursos necessários: rolo de barbante e espaço para a atividade.
Estimativa de tempo (*): 30 a 40 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar os estudantes em uma roda. Pegue a ponta do barbante e
amarre em seu próprio dedo indicador. Comece a dinâmica
demonstrando o discurso a ser feito, se apresentando: diga seu
nome, o que você faz, algo importante sobre você, compartilhe um
hobby, um gosto como comida ou música favorita, qualquer coisa que
ache apropriado compartilhar.
✓ Assim que terminar, jogue o rolo de barbante para um dos alunos e
peça para que ele se apresente da mesma forma e que se sinta livre
para compartilhar o que achar válido
✓ A dinâmica continua com os alunos jogando o barbante para outros
até que o rolo passe por todos. Cada um deve amarrar o barbante em
seus dedos quando chegar a sua vez. Caso o aluno não consiga
amarrar, diga para que apenas de uma volta ao redor do dedo e
segura para que não solte.
✓ Assim que o último aluno terminar seu compartilhamento, peça para
que todos olhem a teia que foi formada pela conexão dos integrantes
da roda.
o Opcionalmente, pode realizar o processo inverso da construção da
teia, pedindo para que cada aluno comente a respeito ou
reproduza a apresentação de quem lhe jogou o barbante na fase
anterior, repetindo o nome da pessoa e o que foi apresentado
sobre ela.
✓ Promover a fidelidade na reprodução do discurso de cada um, porém,
caso tenham dificuldade de lembrar, a turma pode ajudar. Essa etapa
estimula o apoio entre colegas.
✓ Conversar com a turma sobre o que sentiram e aprenderam nesse
partilhar em grupo. Inicie uma reflexão a respeito do formato da teia
e como podemos relacionar os encontros das linhas com as conexões
que temos em nossas vidas.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

DIVULGAR UM AMIGO
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Marketing
Mundo do trabalho
X Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
X Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Adaptação da atividade Anuncia-me descrita no livro Atividades criativas
para a sala de aula, de Mark Labrow.
Labrow, Mark. Atividades criativas para a sala de aula. Trad.
Denise Jardim Duarte. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
✓ Promover as qualidades dos colegas de classe.
✓ Refletir sobre empatia e o respeito aos colegas.
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Orientações

Descrição geral: atividade para aprimorar as relações entre a turma,
enaltecendo qualidades e trabalhando as qualidades pessoais e
promovendo ações de marketing.
Recursos necessários: papel, canetas hidrocor e fita crepe.
Estimativa de tempo (*): 50 minutos.
Como realizar:
✓ Orientar que os alunos formem duplas, especialmente com colegas
que não possuem muita afinidade.
✓ Promover um espaço para conversarem e saberem mais sobre o
colega, é importante saber características, hábitos, hobbies, coisas
que gostam, família, entre outras atividades.
✓ Orientar que após a conversa eles terão que preparar uma campanha
de marketing sobre o colega que conheceram mais.
✓ Organizar os alunos para que tenham um tempo para preparar a
campanha do colega, a partir do que conheceram, nessa campanha
eles devem simular como se fossem vender a imagem do colega, com
as coisas boas que apresentaram.
✓ Reforçar que os alunos escrevam com respeito e empatia, pode ser
feito desenhos, escritos, cartazes, propaganda falada, como
quiserem.
✓ Após o término da preparação, promover uma rodada com as
apresentações das campanhas.
✓ Conversar com a turma sobre o que sentiram ao serem apresentados
pelos colegas e também como foi realizar uma campanha de
marketing, o que mais chamou a atenção também na campanha dos
colegas, como acreditam que são promovidas as campanhas,
ressaltando as qualidades dos negócios, das pessoas e dos produtos.
Quais pontos devem ser ressaltados.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

ESCRAVOS DE JÓ OU AMIGOS DE JÓ
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
X Comprometimento
X Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X
X
X

X

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Comunicação
Cultura digital
Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
X Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

A distância

Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Link: https://www.lemeconsultoria.com.br/jogos/amigos-de-jo/
(Acesso em 31 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Trabalhar a integração do grupo e o cumprimento de metas.
✓ Refletir sobre a importância de se capacitar e dedicar a uma tarefa,
corrigir suas falhas e melhorar sempre.
Descrição geral: atividade para trabalhar a capacidade do grupo se
integrar, resolver os desafios em equipe, definir metas e treinar suas
habilidades.
Recursos necessários: Espaço para realização da atividade, lápis, borracha
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ou caneta.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos.
Como realizar:
✓ Formar um grupo disposto em círculo e distribuir uma caneta, lápis
ou borracha.
✓ Informar que o grupo vai vivenciar a dinâmica “Escravo de Jó”, ou
opcionalmente chamar de “Amigos de Jó” sem dar mais informação.
✓ Explique os movimentos e a música que deve acompanhar os
movimentos da atividade.
Letra da música “Escravo de Jó”.
o Escravos de Jó jogavam caxangá.
o Tira. Põe. Deixa ficar...
o Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.
o Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.
✓ Após a primeira tentativa do grupo, promova a análise da vivência e
dos resultados da dinâmica, com o objetivo de melhorar o processo,
corrigir os erros e aumentar a eficiência.
✓ Propor um desafio para que conversem em como melhorar as
atividades do jogo e realizar sem falhas.
✓ Dar um tempo para realização, como uma Meta.
✓ Para cada causa, pergunte “houve melhorias na atividade após o
treino?
✓ Repita o exercício até que o grupo consiga realizá-lo corretamente
considerando o tempo proposto para a realização da atividade como
um todo.
✓ Ao final questione os alunos sobre a relação desta atividade com o
desenvolvimento de outras atividades que já fazem, a importância de
corrigir as falhas, do treinamento, da regularidade nas tarefas e a
dedicação em tudo que fazem.
✓ Concluir a atividade ressaltando a importância de melhorar sempre,
ter dedicação em tudo que fazem e objetivos de melhoria constante.
✓ Opcionalmente, usar a atividade com a versão da música “Amigos de
Jó” ou usar variações com outros recursos como bambolês, realizar a
atividade em silêncio, passar o lápis com uma mão apenas ou
acrescentar outro elemento dificultador que aumente o desafio.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PEDRA, PAPEL E TESOURA
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

X
X
X

X

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

Trabalhar em equipe

X

Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Link: https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogos/pedrapapel-e-tesoura-brincadeiras-para-criancas/
(Acesso em 31 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Orientar as atividades com o desafio a ser concluído e concentração
necessária.
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Orientações

Descrição geral: atividade para trabalhar a atenção, raciocínio e a
possibilidade de se desafiar.
Recursos necessários: Espaço para a realização da atividade.
Estimativa de tempo (*): 15 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar que os alunos formem duplas para que realizem um jogo
em duplas.
✓ Orientar as regras do jogo:
o No jogo de Pedra, Papel, Tesoura, os jogadores devem esticar
a Mao, na qual cada um formou um símbolo elegido por cada
um.
▪ A mão fechada significa Pedra;
▪ A mão aberta significa Papel;
▪ A mão com os dedos indicador e médio estendidos
significa Tesoura.
o Para começar, os dois participantes ficam um de frente para o
outro e, ao mesmo tempo, colocam uma das mãos para frente
representando um dos três símbolos elegido.
o Os participantes comparam os símbolos de suas mãos para
decidir quem ganha a partida, da seguinte maneira:
▪ Pedra ganha da Tesoura (a amassa e quebra)
▪ Tesoura ganha do Papel (o corta)
▪ Papel ganha da Pedra (a embrulha)
o No caso que os participantes coincidam mostrando o mesmo
símbolo, acontece um empate e se joga outra vez até
desempatar.
✓ Opcionalmente, realizar a atividade em dois grupos da sala,
orientando que o grupo terá que combinar a cada rodada qual o
símbolo que irão utilizar.
✓ Conversar com a turma sobre a atividade que desenvolveram
reforçando a agilidade, atenção, estratégia, raciocínio, coordenação
motora e ritmo.
✓ Essa atividade auxilia no processo de desenvolvimento de habilidades
no início da alfabetização e também estimula o raciocínio.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

TRAVESSIA DA PONTE
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
X Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Refletir sobre a importância de se desafiar.
aprendizagem
✓ Trabalhar soluções criativas na resolução de problemas.
Orientações
Descrição geral: atividade para estimular a criatividade e resolver os
desafios, utilizando uma ponte imaginária, os alunos deverão atravessar
com criatividade.
Recursos necessários: Espaço para realização da atividade e fita crepe.
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Estimativa de tempo (*): 20 minutos.
Como realizar:
✓ Pegar 2 tiras de fita crepe de aproximadamente 1 metro cada,
posicionando-as lado a lado como se estivesse fazendo uma ponte.
✓ Solicitar que todos os participantes fiquem de um lado da sala e assim
ficar do mesmo lado que eles.
✓ Orientar que ali na frente tem uma ponte e que para atravessá-la é
necessário passar de forma diferente do participante da frente, ou
seja, a forma de travessia não pode ser a mesma. Diga que usem a
criatividade, só não devem fazer coisas arriscadas demais que possam
machucar.
✓ Avisar que você será o primeiro. Passe andando e diga que os outros
podem vir de forma diferente. Geralmente os participantes tendem a
passar variando a forma de andar: pulando, pulando com o pé direito,
pulando com o pé esquerdo, correndo, um ou outro passa
motorizado, tem gente que fica sem saber o que fazer, os
companheiros ficam dando dicas e mesmo assim a pessoa trava,
incentive a travessia.
✓ Quando todos tiverem atravessado a ponte, passe, por exemplo,
motorizado, diga que vai passar de moto (evidente se ninguém ainda
tiver passado), note que a maioria vai variar a forma de atravessar
utilizando bicicleta, carro, ou outro meio de locomoção. Aguarde
novamente todos os participantes atravessarem a ponte.
✓ Comande nova travessia, diga que você de braços dados com alguém,
forme uma dupla de forma e atravesse andando de braços dados,
você verá que a maioria vai atravessar com alguma companhia.
Outros vão continuar travando, outros vão inovar, pode incentivar
que façam um trenzinho com alguns participantes.
✓ Conversar com a turma sobre.
o Importância de inovar, se reinventar, fazer coisas diferentes.
o Se alguém teve dificuldade, medo de se mostrar e o quanto é
necessário se colocar a prova.
o Permitir que a criatividade aflore em coisas simples e que a vida é
cheia de pontes a serem atravessadas.
✓ Explorar que na vida eles terão muitos desafios a serem explorados.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

1 2 3 DIFERENTE
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor X Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
X Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Link: https://www.sbcoaching.com.br/blog/dinamicas-engracadas/
em / Forma de
(Acesso em 31 jul. 2020)
acesso
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
Objetivos de
✓ Trabalhar o foco e atenção em pequenos desafios que enfrentamos.
aprendizagem
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Orientações

Descrição geral: atividade para trabalhar a empatia, sincronismo e a
integração entre os alunos, bem como ter foco e atenção ao que fazem.
Recursos necessários: Espaço para realização da atividade.
Estimativa de tempo (*): 20 minutos.
Como realizar:
✓ Solicitar para que, de maneira aleatória, os alunos formem duplas
entre eles.
✓ Com os pares já montados, a ordem agora é que cada aluno da dupla
fale, alternadamente, os números 1, 2, 3.
✓ Na sequência, ao invés de falar o número um, a dupla deve bater
palma em seu lugar e depois continuar a contagem.
✓ Em seguida, o número dois é que deixará de ser mencionado em voz
alta.
✓ Logo, o par deve, primeiro, bater palma, para substituir o número um,
depois, criar outra representação para o dois – bater na boca, por
exemplo – e, por fim, falar o número três.
✓ O processo se repete nas rodadas que seguem, depois de algumas
rodadas, dessa vez o número três é que deve ser trocado por algum
movimento.
✓ Assim, ninguém deve contar em voz alta na última etapa e somente
repetir a sequência de gestos acordada.
✓ Estimule que vão acelerando os movimentos para que a medida que
avancem vá ficando ainda mais difícil.
✓ Conversar com a turma sobre as dificuldades que tiveram, a
importância de ter atenção e foco em tudo que realizam.
o Como praticar aquilo no dia a dia.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

BATATA-QUENTE DO JOVEM EMPREENDEDOR
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
X Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Debater sobre comportamentos empreendedores no dia a dia das
aprendizagem
crianças e jovens.
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Orientações

Descrição geral: atividade colaborativa para debate sobre
comportamentos empreendedores no dia a dia das crianças e jovens.
Recursos necessários: embalagem ou estojo de tecido, perguntas em
fichas de papel dentro da embalagem ou estojo escolhido.
Sugestão de perguntas para a batata-quente (altere conforme
julgar pertinente):
- O que você entende que significa persistência?
- O que você entende que significa comprometimento?
- O que você entende que significa planejar?
- O que você entende que significa ter objetivos e metas?
- O que você entende que significa ter criatividade e inovar?
- O que você entende que significa buscar qualidade e eficiência
nas atividades realizadas?
- O que você entende que significa trabalhar em equipe?
- O que você entende que significa colaboração e cooperação?
- O que você entende que significa responsabilidade?
- O que você entende que é iniciativa?
Estimativa de tempo (*): 60 minutos.
Como realizar:
✓ Preparar as fichas com as perguntas a serem utilizadas e colocá-las na
embalagem ou estojo de tecido escolhido para a atividade.
✓ Orientar que os alunos formem um círculo, preferencialmente em pé.
✓ Esclarecer a atividade terá como foco ampliar conhecimentos da
turma sobre comportamentos empreendedores. Perguntar o que
entendem por ser empreendedor e alinhar de forma simples que
empreender é definir objetivos e agir deforma responsável e justa
para buscá-los.
✓ Explicar que a “batata-quente” deve circular pela turma, mão a mão,
enquanto todos cantam juntos “Batata-quente, quente, quente,
quente...” até que você ou alguém que esteja auxiliando a atividade
indicará que a batata queimou na mão de alguém.
✓ Quem estiver com a batata-quente no momento em que ela queimar
deve retirar uma das fichas, ler e responder como conseguir a
pergunta. Todos os demais colegas da turma podem ajudar na
resposta.
✓ Alinhar informações conforme respostas dos alunos e sempre solicitar
um exemplo para complementar o debate e favorecer o aprendizado.
✓ Ao final da atividade conversar com os alunos sobre como foi realizar
a atividade, como se sentiram no desafio de sortear e responder algo
nem sempre conhecido, o que mais gostaram de conhecer sobre cos
comportamentos empreendedores e como acreditam e como podem
colocá-los em prática no dia a dia.
✓ Opcionalmente e para ampliar o estudo do tema, podem ser
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solicitadas pesquisas prévias ou posteriores sobre exemplos de
empreendedores em diferentes atividades ou sobre o que são
comportamentos empreendedores.
o Também opcionalmente, a atividade pode ser finalizada com a
escolha pela turma de um ou dois dos comportamentos
empreendedores debatidos para listarem ações que que farão na
escola e em casa para praticá-los, considerando o contexto das
atividades que realizam.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PROFISSÕES EM DESCOBERTA
X Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem
Orientações

3º Ano
4º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
X Projeto de vida
X Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo

X Presencial, em sala

X A distância

Formato híbrido

Adaptação da atividade Mímica das profissões descrita no livro 101 jogos
para motricidade limitada e espaços reduzidos, de Juan José Jurado e
Manuel López de la Nieta Moreno.
Jurado Soto, Juan José; López de la Nieta Moreno, Manuel. 101
jogos para motricidade limitada e espaços reduzidos. Trad.
Guilherme Summa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. Edição digital.
✓ Conhecer características das profissões
Descrição geral: Atividade para conhecer e representar algumas
características de profissões bem conhecidas.
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Recursos necessários: Espaço para a realização da atividade.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos.
Como realizar:
✓ Preparar previamente papéis de profissões conhecidas dos alunos,
pode ser feito após uma aula com características de profissões e
apresentação sobre o mundo do trabalho.
✓ Formar duas equipes e explicar que eles farão mímicas para
representar as profissões.
✓ Orientar que a cada rodada um integrante do grupo fará a mímica e o
grupo terá que descobrir qual profissão se refere aquela mimica, só
pode ser usado mimica, não podendo usar texto e nenhuma fala.
o Opcionalmente, orientar a atividade para ser realizada em casa
com os pais e o restante da família.
✓ Realizar a atividade e marcar o tempo de cada jogada, é preciso
definir um tempo máximo para que seja feita a mímica e os
participantes tentem adivinhar.
✓ Organizar as rodadas e fazer a contagem dos acertos para saber qual
será a equipe vencedora.
✓ Conversar com a turma sobre:
o Importância de ter foco e atenção aos detalhes.
o Conhecer as características de cada atividade para fazer as
escolhas certas, bem como estudar mais sobre o mundo do
trabalho
o Ter objetivos e metas desafiadoras.
✓ Relacionar a atividade que fizeram com a apresentação sobre o
mundo do trabalho.
✓ Solicitar como complemento que façam uma pesquisa sobre o
trabalho dos pais ou outros familiares e reconheçam características
de várias profissões, posteriormente podem fazer uma apresentação
ao grupo sobre a pesquisa ou montar um painel das profissões.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

SALA DE NEGÓCIOS
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
X

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

Comunicação
Cultura digital
Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
X Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

A distância

3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação
Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Não se aplica

✓ Dramatizar uma situação de negócios
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Orientações

Descrição geral: Proporcionar uma dramatização com a sala onde
poderão criar uma situação de negócios onde eles terão que atender os
clientes.
Recursos necessários: Espaço para realização da atividade.
Estimativa de tempo (*): 60 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a sala em 6 ou 8 grupos.
✓ Orientar que será realizada uma dramatização sobre negócios, onde
cada grupo terá que representar uma situação onde atenderão
clientes (que serão representados pelos próprios alunos) eles podem
escolher o que irão representar, o tipo de negócio, se produto ou
serviço ou qual atividade que desejam.
✓ Explicar que a dramatização acontecerá em duas etapas, onde
inicialmente 3 grupos ficam na sala e farão o atendimento dos
clientes e a outra parte da turma representará os clientes, depois da
rodada serão realizadas as trocas, o grupo que foi empresa será
cliente e o grupo que foi cliente serão as empresas.
o Opcionalmente, pode propor que realizem a atividade de uma
aula para outra, tendo um tempo para preparar o que irão
realizar, ou até fazer alguma pesquisa sobre o negócio.
✓ Realizar as duas rodadas de negociação.
✓ Conversar com a turma sobre.
o Importância de conhecer os desejos e necessidades dos clientes
para saber o que poderão oferecer.
o Como praticar um atendimento diferenciado no dia a dia das
empresas.
✓ Relacionar a dramatização com locais que frequentam, se o
atendimento que recebem é satisfatório e como isso pode ser
melhorado.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Anos
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O QUE VOCÊ PARECE PARA MIM
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem

X Comunicação
Cultura digital
Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
X Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

A distância

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação
Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Ideia inspirada no arquivo 100 Dinâmicas de Grupo, Notas de estudo de
Gestão de Recursos Humanos - Universidade Estadual Paulista (Unesp),
disponível no site Docsity
Link: https://www.docsity.com/pt/100-dinamicas-de-grupo/4885071/
(Acesso em 30 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Autoconhecimento e compartilhamento de opiniões.
✓ Empatia e reflexão de qualidades em grupo.
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Descrição geral: atividade para aprimorar as relações entre a turma,
enaltecendo qualidades e trabalhando em equipe questões pessoais e
interpessoais.
Recursos necessários: papel cartão, canetas hidrocor e fita crepe.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar os alunos em uma roda e entregar um pedaço de papel
para cada um. Peça para que escrevam alguns pontos, a respeito do
colega à sua esquerda, como exemplo: qualidades que se destacam,
defeitos ou sentimentos que poderiam ser trabalhados,
características marcantes, objetivos admirados, profissão que eles
parecem querer seguir etc. Esses pontos devem ser ajustados de
acordo com a faixa etária da turma.
✓ Orientar que os alunos escrevam com respeito e empatia, mesmo
quando forem falar sobre pontos negativos. Lembre-se que não
devemos fazer para os outros o que não gostaríamos que fizessem
para nós.
✓ Após o término da escrita, peça para que os alunos entreguem o
cartão para a pessoa sobre quem ele escreveu e então, um por vez,
leia sobre o que o colega escreveu. É possível que os alunos
compartilhem o que concordam ou não, o que não tinham reparado
etc.
✓ Conversar com a turma sobre o que sentiram enquanto leram o que
foi escrito sobre eles, assim como o processo de escrita sobre os
colegas. Quais pontos foram consideráveis e dignos de
compartilhamento.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

UMA DELICIOSA REUNIÃO
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
Comportamento empreendedor
X Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
X
Estratégia
pedagógica

X
X
X

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
X Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
X Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo

X Presencial, em sala

A distância

X Presencial, em sala

Não se aplica.

✓ Incentivar a responsabilidade em projetos sociais
✓ Estimular as relações interpessoais da turma.
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Orientações

Descrição geral: atividade para aprimorar as relações dos alunos,
facilitando a comunicação e interação entre eles e suas famílias.
Recursos necessários: utensílios de cozinha para apoio do lanche
comunitário.
Estimativa de tempo (*): 50 minutos.
Como realizar:
✓ Organize com os alunos um lanche coletivo, onde cada um traga uma
coisa diferente (salgados, doces, bebidas, utensílios). Pode sugerir
que escolham pratos que eles saibam fazer ou que acompanhem os
pais fazendo e para compartilhar as receitas com a turma.
✓ Orientar a respeito de hábitos alimentares e educação.
o Opcionalmente, realizar uma pesquisa de receitas e sugestões
para maior envolvimento com os passos da atividade.
✓ Realizar essa atividade em uma data específica, como uma reunião de
pais ou algum evento relacionado ao calendário da turma,
apresentação de trabalhos ou encerramento de períodos.
✓ Promover uma pesquisa de preferência, apurando os resultados em
conjunto para que produzam o que foi definido.
✓ Conversar com a turma sobre o andamento e resultados da atividade,
como foram os processos para cada um e a satisfação que
prestigiaram.
✓ Questione aos alunos a importância dessa atividade nos quesitos das
relações de cada um, no processo de independência, nas
responsabilidades de cada indivíduo dentro do ambiente familiar e
comunitário.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

DANÇA DA INTEGRAÇÃO
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira X Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Estimular as relações entre os alunos de forma lúdica.
aprendizagem
✓ Exercitar a solução de desafios em equipe.
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Orientações

Descrição geral: atividade para fortalecer o trabalho em equipe e os
relacionamentos dos alunos e praticar a movimentação e ritmo através
da criação de músicas.
Recursos necessários: ambiente com espaço suficiente para o círculo de
alunos.
Estimativa de tempo (*): 40 a 50 minutos.
Como realizar:
✓ Organize os alunos em grupos de acordo com a quantidade da turma.
✓ Oriente que conversem entre si para encontrar um ritmo que todos
concordem para representá-los, e que definam o ritmo ou música
com dois passos que possam ser feitos em círculo. Deixe que
pratiquem durante um tempo até que todos entrem em sintonia.
✓ Promover a troca de ideias e respeito pelo momento de fala de cada
colega, atentando-se as sugestões e ideias que, mesmo que sejam
diferentes, podem ser bem construídas juntas.
✓ Conversar com a turma sobre cooperação e trabalho em equipe,
pedindo para que apontem as dificuldades e facilidades que
encontraram.
o Mencione a importância dessa prática para os alunos e como
pode ser aplicada no cotidiano, pedindo sugestões de aplicações
e/ou experiências já vividas.
✓ Assim que terminar a conversa sobre o significado dessa atividade e
suas relações, reúna os alunos em um único círculo e desafie que
juntem em apenas uma música todas as composições.
✓ Relacione a forma que os alunos se comunicaram para construir o
ritmo e para compartilhar com a turma toda com a vivência cotidiana
em sala de aula.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
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AGENDA DE GENTILEZAS
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
X Ética
Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
X Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Praticar empatia e solidariedade.
aprendizagem
✓ Envolver os alunos em ações sociais.
Orientações
Descrição geral: atividade para estimular a prática de ações de
solidariedade e empatia no cotidiano dos alunos de forma natural.
Recursos necessários: materiais para confecção dos cartazes.
Estimativa de tempo (*): 40 a 50 minutos para conversa e criação dos
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cartazes; tempo de avaliação adaptado para a faixa etária da turma.
Como realizar:
✓ Organize uma roda de conversa com os alunos para construir uma
lista de ações de respeito e cidadania para serem praticadas na
escola.
✓ Oriente que suas sugestões sejam inspiradas em empatia e
solidariedade, dando prioridade para questões que já foi observado
que precisam ser trabalhadas.
o Opcionalmente, realizar uma separação de categorias de ações,
como por exemplo frases que devemos falar ou evitar, formas de
ajuda física etc.
o Seria interessante pedir para que cada aluno faça um desenho de
uma ação mencionada durante a conversa.
✓ Realizar a proposta colocando em prática com os alunos as ações e
observando o comportamento individual e coletivo da turma.
✓ Promover uma divulgação dessas ações e listas para toda a escola,
usando cartazes, pequenas apresentações, folhetos etc.
✓ Conversar com a turma sobre a importância dessas ações para o bemestar e convívio amigável, tanto no ambiente escolar quanto
comunitário e familiar.
o Saliente a importância de continuar essas práticas mesmo fora do
período da atividade e do ambiente escolar, podendo questionálos a respeito dessa importância.
o Converse com os alunos como as práticas que eles têm nas
relações da escola, com os colegas, os funcionários e professores,
podem servir de exemplo de comportamento para outras
situações fora do ambiente escolar.
✓ Defina um período para monitorar e avaliar os comportamentos da
turma, seus resultados e aprendizados. Seria interessante sugerir que
façam uma autoavaliação, usando suas conclusões para amadurecer.
✓
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

FEIRA DA TROCA
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
X Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
X Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Trocar objetos, histórias e experiências.
aprendizagem
✓ Promover a criação e fortalecimento de laços.
Orientações
Descrição geral: atividade para promover o compartilhamento e
solidariedade no dia-a-dia dos alunos.
Recursos necessários: ambiente para a montagem da feira.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos para planejamento. Para o momento
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da feira, definir de acordo com o planejamento do dia escolhido.
Como realizar:
✓ Organizar uma roda de conversa focada na importância de
compartilhar. Pergunte se os alunos têm noção de generosidade e
peça exemplos de suas próprias vivências ou algo que observaram.
✓ Orientar a prática constante do que será aprendido nessa atividade.
o Opcionalmente, realizar essa prática numa campanha maior
envolvendo a escola e a comunidade.
✓ Realizar uma separação de tarefas em grupo para a organização da
feira. A troca pode ser feita com livros ou brinquedos,
✓ Promover ações solidárias e positivas para o bem-estar comunitário.
✓ Conversar com a turma sobre como compartilhar o que
temos/conhecemos pode aprimorar as relações, encontrando coisas
em comum e descobrindo outras novas e aumentando o
conhecimento de forma prática.
o Seria interessante montar uma biblioteca na sala onde os alunos
podem deixar alguns livros e brinquedos para compartilharem,
reforçando a responsabilidade coletiva.
✓ Relacionar com a troca de conhecimento e experiências que não são
palpáveis, com o compartilhamento de sensações e sentimentos que
podem fortalecer uma rede de relacionamentos.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PROJETO - CULTURA E ARTES
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
X Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
X Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Desenvolver e praticar produções artísticas.
aprendizagem
✓ Aprimorar o envolvimento com projetos sociais e práticas de discurso.
Orientações
Descrição geral: atividade para desenvolver a produção artística dos
alunos e a prática de mostras e exposições, aumentando a flexibilidade
para lidar com o público e com a expressão de ideias, emoções e
performances.
Recursos necessários: local para apresentação.
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Estimativa de tempo (*): 40 minutos para planejamento.
Como realizar:
✓ Organizar uma tempestade de ideias para criar um projeto de cultura
e arte para ser apresentado na comunidade. Como exemplo construir
uma peça de teatro, shows de música e dança, apresentar pinturas,
desenhos e esculturas etc.
✓ Orientar que os alunos usem suas próprias expressões para criar o
que será apresentado, mesmo que seguindo um tema. Esse tema
pode ser definido pela turma para que o evento tenha outros
significados.
o Opcionalmente, incluir outras áreas da escola ou matérias para
incluir a interdisciplinaridade nos objetivos da proposta. É
importante que os alunos observem como é possível relacionar
diferentes linguagens de uma forma única e conjunta.
✓ Peça para que os alunos planejem o que querem fazer e como tudo
será organizado para ser um grande projeto. É possível que trabalhem
sozinhos ou em grupos, tanto para a construção das obras quanto
para a organização da exposição, dependendo da faixa etária.
✓ Realizar a promoção e convites para essa exposição, incentivando os
alunos a vontade de mostrar o que produziram e a relevância do
projeto.
✓ Promover a admiração de arte a partir da produção pessoal e
coletiva.
✓ Conversar com a turma sobre a importância da cultura e da arte em
nossas vidas, tanto a que consumimos quanto a que podemos fazer.
o Além dos benefícios pessoais da produção artística, esse projeto é
importante para entender melhor as experiências que envolvem
diferentes linguagens.
✓ Indicar a visitação frequente de exposições, museus, teatros e outros
locais de arte e cultura.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

INOVAÇÃO
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
X Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Marketing
Mundo do trabalho
X Objetivos e metas
Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Comunicação
Cultura digital
X Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

X A distância

Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

✓ Trabalhar a criatividade e inovação.
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Orientações

Descrição geral: atividade para trabalhar a tempestade de ideias e a
possibilidade de inovação.
Recursos necessários: Espaço disponível e objetos para a dinâmica como
lápis, borracha, régua ou outros.
Estimativa de tempo (*): 40 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a sala em 3 ou 4 grupos.
✓ Entregar para os grupos produtos para que pensem em melhorias e
inovações, pode ser régua, borracha, lápis, fica métrica, clips ou outro
que seja do convívio deles.
✓ Orientar que terão inicialmente 15 minutos para definir ideias de
melhorias para esses produtos e depois terão 3 minutos por grupo
para apresentar as ideias.
✓ Orientar que listem as ideias em folhas ou cartazes, conforme os
recursos disponíveis.
✓ Promover a rodada de apresentações.
✓ Conversar com a turma sobre.
o O que acharam das ideias de melhoria e inovação?
o Podiam ser colocadas em prática?
o São boas ideias para quem vende tais produtos (viável, ajudaria
vender mais)?
o Ajudaria a resolver alguma necessidade ou problema de quem já
utiliza tais produtos?
✓ Relacionar que nem sempre uma ideia criativa é uma inovação
porque depende de sua utilidade.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

VOCÊ NÃO PODE DEIXAR DE TER
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
X Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Marketing
Mundo do trabalho
X Objetivos e metas
Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Comunicação
Cultura digital
X Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

X A distância

Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Trabalhar a criatividade e inovação.
✓ Promover a introdução aos conceitos de Marketing
Descrição geral: atividade para trabalhar o Marketing onde os Grupos
recebem produtos inusitados e devem criar propaganda para convencer
as pessoas a comprarem.
Recursos necessários: Espaço disponível e objetos inusitados como (copo
sem fundo, mesa de três pernas, etc).
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Estimativa de tempo (*): 40 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a sala em 3 ou 4 grupos.
✓ Entregar para os grupos produtos inusitados (copo sem fundo, mesa
de três pernas, etc) para que pensem em uma propaganda para
convencer as pessoas a comprarem esses produtos incomuns.
✓ Orientar que terão inicialmente 15 minutos para definir ideias da
propaganda e mais 10 minutos para executar a campanha. Podem
usar papéis, canetas, lápis de cor ou outros que estiverem
disponíveis. Depois terão 3 minutos por grupo para apresentar a
propaganda.
✓ Promover a rodada de apresentações.
✓ Conversar com a turma sobre.
o O que acharam das propagandas?
o Elas foram convincentes?
o São boas ideias? Podem trazer algum benefício?
o A apresentação do grupo ajudou a desenvolver ideias criativas?
✓ Relacionar que nem sempre uma ideia criativa é uma inovação
porque depende de sua utilidade, além disso que é importante
desenvolver soluções para as mais diferentes atividades e que é
preciso explorar o potencial criativo nas tarefas mais desafiadoras.
✓ Opcionalmente essa atividade pode ser desenvolvida a distância e as
propagandas serem publicadas em vídeos e outras plataformas
disponíveis, o professor pode promover também uma atividade de
avaliação online.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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30 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

QUANTO CUSTA?
Todos
1º Ano X 2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
X Comportamento empreendedor
X Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
X Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
X Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
X Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
X Atividade individual
Fórum
X Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
X Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

X Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Compreender aspectos econômicos e financeiros em atividades
cotidianas.
✓ Refletir sobre a importância de se manter a qualidade nas tarefas a
serem realizadas.
Descrição geral: atividade para preparar uma receita e calcular o gasto e,
também, pensar que se fossem vender qual seria o valor justo.
Recursos necessários: ingredientes necessários para a preparação da
receita e espaço adequado a sua realização.
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Estimativa de tempo (*): 50 minutos.
Como realizar:
✓ Conversar com a turma previamente sobre a preparação de uma
receita com a sala.
✓ Informar que eles irão preparar uma receita em sala de aula e vão
trabalhar de forma a organizar como se fossem vender essa receita.
✓ Pode ser escolhido um bolo, brigadeiro, salada de frutas, lanches
frios, ou outras opções que achar conveniente diante do local
disponível para realização da atividade.
✓ Explicar que terão que preparar todo o ambiente como se fosse uma
cozinha industrial, prezando a limpeza do local, as ferramentas
necessárias, a higiene necessária, os equipamentos e tudo que
precisam para usar adequadamente na segurança de alimentação,
podem até usar regras de Boas Práticas na manipulação de alimentos.
✓ Orientar se eles trarão os ingredientes, deverão planejar as
quantidades, os valores, como farão para trazer, tudo pensando em
uma atividade empresarial
✓ Organizar o espaço para a produção no dia, depois proporcionar um
momento onde todos irão comer o que produziram.
✓ Na sequência ou em outra aula, dependendo da maturidade da
turma, solicitar que calculem os custos da receita, definindo um preço
que seria adequado para cada porção a ser vendida, lembrando da
embalagem e outros custos que são necessários.
o Opcionalmente, realizar a atividade em formato híbrido, onde os
alunos produzem receitas em casa e depois trazem para a aula os
custos e o produto pronto.
o Pode também organizar umas fichas de produto e produção para
que tenham contato com mais conceitos de negócios.
✓ Conversar com a turma sobre a experiência tanto na realização do
planejamento, na execução e na preparação para venda.
o A Importância de planejar cada etapa de um negócio.
o Conscientização sobre as práticas de higiene na manipulação de
alimentos.
o Organização das etapas, preparação da receita e cálculo de custos.
o Como praticar essa mesma experiência em outras atividades
cotidianas que poderiam ser transformadas em negócio.
o Entender e respeitar a relação da empresa com os potenciais
clientes.
✓ Como complemento, podem organizar uma ficha técnica do produto
contendo todos os ingredientes, quantidades, modo de fabricação,
rendimento de porções, cálculo de custos e sugestão de preço de
venda.
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31 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

ORÇAMENTO FAMILIAR
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
X Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
X Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X A distância

X Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Orientar sobre conceitos importantes no orçamento familiar.
Descrição geral: Propor que pensem como dividiriam o dinheiro mensal
da família se essa fosse a responsabilidade deles. Mostrar que existem
vários compromissos a serem cumpridos.
Recursos necessários: Revistas, folhas, papeis a4, colas e tesouras.

Página 69 de 124

Estimativa de tempo (*): 60 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a turma em 8 grupos.
✓ Explicar que dentro do orçamento familiar tem vários tipos de gastos
e que eles precisam saber como relacionar e priorizar esses gastos.
✓ Relacionar no quadro os principais tópicos de um orçamento familiar:
1 Alimentação
2 Moradia
3 Transporte
4 Saúde
5 Educação
6 Higiene
7 Vestuário
8 Lazer
✓ Entregar aos grupos revistas, papéis, colas e tesouras para cada um
dos grupos seja responsável por montar um painel com recortes de
revistas sobre o que entendem ser relacionados a cada um desses
itens do orçamento familiar.
✓ Promover uma apresentação dos grupos sobre cada um dos temas do
orçamento e a importância de compreender que todos os itens são
importantes.
✓ Conversar com a turma sobre como é nas suas casas a divisão do
orçamento e se sabiam de todos esses compromissos.
✓ Opcionalmente conforme a maturidade da turma, orientar que
apresentem em casa junto com a família o trabalho que fizeram na
escola e questionar se nas casas já é usado um modelo de controle de
gastos.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

JOGO DA VELHA
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
X Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Não se aplica.
Forma de acesso
Objetivos de
✓ Explorar a definição de estratégias, objetivos e planejamento.
aprendizagem
✓ Orientar sobre regras, comunicação e trabalho em equipe.
Orientações
Descrição geral: O jogo da velha tem como objetivo colocar 3 peças iguais
na mesma linha. Vence a rodada quem alcançar as 3 peças na sequência
primeiro.
Recursos necessários: Quadro, lousa ou papel, canetas/giz.
Estimativa de tempo (*): 20 minutos.
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Como realizar:
✓ Cada jogador, em sua vez, coloca uma peça em uma casa vazia e
tenta impedir que o outro jogador complete as 3 casas em sequência
na mesma linha.
✓ O quadro do jogo da velha pode ser feito na lousa ou quadro branco,
e solicitar 2 voluntários para jogarem na lousa representando os
demais colegas. A cada jogada, converse com a sala sobre o que foi
pensado para realizá-la ou quais estratégias ou combinações
poderiam ser utilizadas.
✓ Após essa exploração inicial, forme duplas e proponha que todos
joguem.
✓ Peça que registrem em folhas ou no caderno o que puderam
aprender sobre o jogo e o que poderiam ter feito diferente.
✓ Abra uma roda de conversa sobre as estratégias do jogo e a
importância de planejar as jogadas, definir objetivos e elaborar
estratégias.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

TRAVESSIA COM BARCO DE JORNAL
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
X Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
Objetivos e metas
X Persistência
X Planejamento
X Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
X Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade
X Trabalhar em equipe
X Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Destacar o comprometimento, o planejamento e as atitudes que são
necessárias na resolução de problemas.
✓ Refletir sobre desafios da vida, os trajetos que irão percorrer, desde a
dedicação nos estudos, a escolha da carreira, o mundo do trabalho e
todas as transformações necessárias.
Descrição geral: Nesta dinâmica o grupo todo junto deverá realizar uma
travessia em um barco de jornal onde todos terão que andar com o barco
sem saírem de cima dele.
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Recursos necessários: Espaço adequado, folhas de Jornal ou Flip-Chart,
Fita Crepe.
Estimativa de tempo (*): 60 minutos.
Como realizar:
✓ Orientações para confecção do barco
✓ Previamente, prenda as faces menores das folhas com fita-crepe,
formando um tapete estreito de papel, na proporção de 4,5
participantes por folha. Para 22/24 participantes, usar 5 folhas;
25/27, usar 5,5 folhas;
✓ Coloque o tapete no chão da sala, direcionado para um ponto,
afastado 2 a 3 metros da sua extremidade, que será o porto
(objetivo). Marque a chegada com fita adesiva.
✓ Explicar a importância de iniciarem juntos esse percurso de
aprendizagem;
✓ Falar sobre atitudes que facilitam a travessia: o comprometimento, a
união do grupo;
✓ Reforçar sobre a importância do planejamento antes de iniciar
qualquer atividade;
✓ Verificar se há alguma pessoa com indisposição física que não consiga
participar deste exercício de grupo;
✓ Passar todas as informações de forma clara e objetiva e certificar se
não possuem mais dúvidas.
o Vocês todos estão em um barco. Se quebrar, afunda. Só
poderá haver pequenos remendos. O desafio de vocês é fazer
o barco chegar ao ponto determinado (porto). Ninguém pode
descer do barco; se alguém desistir, corta-se meia folha da
frente. O rio está cheio de piranhas e jacarés. Vocês terão 15
minutos para planejar esta operação e 20 minutos para chegar
ao objetivo (porto).
✓ Orientar que o grupo fique fora do barco/tapete faça um
planejamento de como realizar a atividade por 10 minutos, somente
depois iniciem a travessia, por mais 15 minutos.
✓ Permanecer por perto, observando o comportamento do grupo, para
depois fazer comentários;
✓ Ao encerrar a fase de planejamento, eles iniciam o deslocamento do
barco;
✓ Ao concluir a tarefa, o grupo comemora, ou não, caso o barco rasgue,
ou o tempo se esgote sem chegar ao destino em 15 minutos;
✓ Todos devem sair do barco e este é um momento muito importante.
✓ Relacionar a travessia do barco com os desafios da vida, os trajetos
que irão percorrer, desde a dedicação nos estudos, a escolha da
carreira, o mundo do trabalho e tudo que irão enfrentar.
✓ Fazer a relação de alguns aspectos da dinâmica com as atitudes que
apresentaram, como, por exemplo: planejamento, solidariedade,
empenho, persistência, tolerância, cooperação etc.;
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✓ Observar se, durante a atividade, alguns participantes se distanciaram
das decisões, se houve momentos de intolerância ou de
solidariedade, se todos desceram no “porto”, se alguém quis “morrer
afogado” por negligência ao querer sair antes, se houve cooperação;
✓ Destacar sempre os aspectos positivos, sem chamar a atenção para os
negativos;
✓ Caso algum aluno aponte um aspecto negativo, peça para ele dizer
qual atitude considera mais indicada para aquela situação.
✓ Agradeça a todos e oriente como poderiam ter realizado a atividade,
caso não tenham chegado ao resultado.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

TELEJORNAL DA TRANSFORMAÇÃO
X Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
X Comportamento empreendedor
X Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
X Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
X Resolução de conflitos
Iniciativa
X Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
X Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação
X

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
X Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X A distância

Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Desenvolver o potencial colaborativo para aspectos de
responsabilidade social e de cidadania.
Descrição geral: - Alunos pesquisam temas que são problemas para a
região/cidade/escola e criam um telejornal em grupos.
Recursos necessários: Espaço para realização da atividade e
opcionalmente equipamentos de vídeo para gravação dos alunos.
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Estimativa de tempo (*): 40 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a sala em grupos para que realizem uma atividade de
campo, os alunos devem pesquisar temas que são problemas para a
região, ou cidade ou até mesmo na escola que poderiam propor uma
solução.
✓ Orientar que pesquisem o problema e qual solução dariam para
resolver e até mesmo que resultados esse trabalho traria de
benefícios.
✓ Explicar que deverão propor como uma matéria de TV, apresentando
o problema, qual foi a solução oferecida e quais resultados foram
alcançados, como se a ideia deles já tivesse sido implantada.
✓ Pedir que organizem como uma dramatização, um telejornal que cada
grupo irá apresentar uma matéria.
✓ Se for possível e houver recursos pode realizar uma filmagem dos
grupos e depois apresentar a eles como foi o resultado.
✓ Conversar com a turma sobre como foi a realização do trabalho.
o Importância de se envolver com os problemas da região e de suas
comunidades.
o Como praticar a resolução de problemas em atividades do bairro,
da escola e em situações cotidianas.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

TANGRAM
X Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
X Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
X Persistência
X Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
X Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Orientações adaptadas do site:
Link: https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planosde-aula/tangram-e-as-figuras-geometricas/
(Acesso em 22 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
✓ Desenvolver o trabalho em equipe para produzir elementos e novas
criações a partir do Tangram.

Página 78 de 124

Orientações

✓ Descrição geral: O Tangram é um quebra-cabeça formado por sete
peças (cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo), O
TANGRAM é um quebra-cabeça, também conhecido como Jogo das
Sete Peças, é utilizado pelos professores como instrumento facilitador
da compreensão das formas geométricas. Além de facilitar o estudo
da geometria, ele desenvolve a criatividade e o raciocínio lógico, que
também são fundamentais para o estudo da matemática.

Recursos necessários: Papel cartão ou dobradura, lápis, régua e borracha.
Estimativa de tempo (*): 30 minutos.
Como realizar:
✓ Organizar a turma em grupos de 3 pessoas.
✓ Orientar o processo de produção do tangram, será necessário papel
cartão ou dobradura, lápis, régua e borracha, depois cortem o papel
em um quadrado. As dimensões utilizadas podem ser de 20
centímetros em cada um dos lados. Durante a confecção, explore
com os alunos o comprimento dos lados do quadrado, do triângulo e
do paralelogramo.
✓ Movendo apenas sete peças criaram-se mais de 1700 figuras
diferentes. Para descobrir uma quantidade tão grande de
combinações foram necessários vontade e disposição para a prática
criativa.
✓ Estimular o trabalho em equipe, a parceria entre os alunos, bem
como o trabalho cooperativo. Além disso, promova discussões
construtivas acerca dos conceitos das figuras geométricas que são
produzidas no jogo.
✓ Com as peças produzidas, peça que desenvolvam novos desenhos,
usando a criatividade e montando as peças.
✓ Despertar para a criação e o planejamento, essa etapa em que a
criatividade dos alunos deve ser estimulada, portanto você pode
propor competições entre os grupos da sala ou com outras salas da
escola.
✓ Se aplicarmos esse raciocínio a todas as demais atividades,
perceberemos que uma conduta criativa nos permite transformar,
adaptar e complementar as atividades que já executamos.
✓ Conversar com a turma sobre as diversas possibilidades de
transformação a partir de um quadrado em peças moldadas, qual a
relação com outras coisas que são produzidas, o desenvolvimento do
trabalho em equipe e o planejamento da atividade.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
Página 79 de 124

36 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

FATO OU FAKE
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
X Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Marketing
X Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
X Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
X Responsabilidade
Sustentabilidade
Trabalhar em equipe

X

Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
X Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
X Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Preparar-se para melhor se comunicar e interagir de maneira ética e
responsável.
Descrição geral: atividade para alunos analisarem informações e
determinarem se são fatos ou notícias falsas, bem como o impacto de
fake news na vida das pessoas.
Recursos necessários: slides ou cartazes com fatos e fake news para
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debate com a turma.
o A sugestão é que sejam pesquisados fatos e fake news recentes
para elaboração de slides ou cartazes.
o Opcionalmente, o entendimento de fato ou fake pode ser
trabalhado de forma mais genérica, por exemplo:
Imagine que você viu as seguintes notícias na internet ou em jornais. São
notícias e informações verdadeiras (fato) ou mentirosas (fake)? Como
agir diante dessas informações?
Fato
Galinhas botam ovos.
Criatividade é uma habilidade que
pode ser desenvolvida.
No Brasil, existe um Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Crianças e jovens podem
empreender em suas atividades
escolares e familiares.
Abelhas contribuem para a
produção de alimentos.

Fake
Matemática é muito difícil de
aprender.
A Terra tem água de sobra, não é
preciso utilizar esse recurso de
forma sustentável.
Atenção: consumir abobrinha
deixa as pessoas com pele
parecendo casca de chuchu.
Cidade do interior tem Lei que
permite que meninas somente
usem roupas na cor rosa e
meninos na cor azul.
Não é possível aprender a
empreender.

o Apresentar as informações de maneira alternada e, obviamente,
sem a identificação fato ou fake.
o Também opcionalmente, as informações e notícias que serão
analisadas como fato ou fake podem se relacionar a um único
tema.
Estimativa de tempo (*): 45 a 60 minutos.
Como realizar:
✓ Contextualizar com a turma sobre o tema “fato ou fake” que será
trabalhado nessa atividade. Identificar o que já conhecem sobre o
tema.
✓ Apresentar informações e notícias selecionadas e fazer uma apuração
de quantos alunos acham que se trata de algo verdadeiro ou algo
falso.
o Procurar trazer situações reais e atuais para favorecer o debate.
✓ Questionar o que os alunos entendem sobre o perigo de receber e
propagar (passar adiante) notícias falsas, bem como o que podem
fazer para identificar o que é falso ou verdadeiro.
o Sugestão de alguns links que podem ser consultados como apoio
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para abordagem ao tema:
▪ https://novaescola.org.br/conteudo/12307/guia-deletramento-midiatico-o-que-e-como-aplicar-e-identificardesinformacao
▪ https://novaescola.org.br/conteudo/12625/como-ensinarseus-alunos-a-identificar-uma-noticia-falsa-em-dois-minutos
▪ https://educacaoinfantil.aix.com.br/fake-news-na-educacao/
▪ http://academiadojornalista.com.br/producao-de-textojornalistico/como-identificar-fake-news/
✓ Conversar com os alunos sobre como essa atividade os ajudará a
melhor se comunicar, respeitar outras pessoas e lidar com notícias
recebidas ou acessadas na internet.
✓ Finalizar a atividade elaborando com os alunos uma lista de práticas e
cuidados para identificar, combater e não espalhar fake news.
✓ Incentivar que os alunos compartilhem estas informações com seus
familiares e outras redes de amigos.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

BOLA EM TÚNEL DE ALTOS E BAIXOS
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
X Comprometimento
X Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X
X
X

X

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Exercitar atividade em grupo com análise de desempenho e busca de
melhorias de resultados e metas.
Descrição geral: atividade de passar a bola para colegas de grupo com
objetivo de melhorar o desempenho e cumprir metas.
Recursos necessários: quatro ou cinco bolas.
Estimativa de tempo (*): 45 a 60 minutos.
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Como realizar:
✓ Organizar os alunos em quatro ou cinco grupos. Os grupos devem se
posicionar em filas com certo distanciamento uma da outra.
✓ Entregar uma bola para os alunos que estiverem na primeira posição
as filas formadas.
✓ Orientar que o objetivo é que, em cada grupo, os alunos que estão na
frente e receberam a bola, a passem para quem estiver atrás com um
movimento pelo alto, ou seja, colocando as mãos acima da cabeça e
sem se virar.
o O segundo aluno da fila deve passar a bola para quem estiver
atrás com um movimento por baixo, ou seja, passar a bola para o
colega entre as pernas.
o E assim deve seguir a passagem da bola no grupo, alternadamente
por cima e por baixo, sem que os alunos virem seus corpos por
completo para trás.
o Quando a bola chegar no último aluno da fila, ele deverá correr e
passar a ser o primeiro, reiniciando o ciclo de passagem da bola. E
assim por diante, até que o aluno que iniciou a atividade na
primeira posição da fila retorne a essa posição. O grupo que
completar o ciclo completo primeiro será o vendedor da
atividade.
o Opcionalmente e conforme a turma, definir um único movimento
para passar a bola, simplificando o processo.
✓ Explicar que você irá cronometrar e acompanhar o cumprimento das
regras de como a bola deve ser passada.
✓ Acompanhar o desenvolvimento das atividades pelos alunos.
✓ Assim que um grupo finalizar o ciclo completo, informar a todos o
tempo alcançado.
✓ Propor que os grupos de reúnam e definam o que podem fazer para
melhorar e alcançar um tempo igual ou melhor do que o que grupo
que completo o ciclo primeiro. Propor que todos os grupos definam
uma meta de tempo a ser alcançada.
✓ Realizar uma segunda rodada da atividade e conferir se houve
melhora no tempo dos grupos, sendo mantida a qualidade no
cumprimento das regras combinadas.
o Opcionalmente, pode ser definida uma meta coletiva. Por
exemplo, só valerá comemorar se todos os grupos conseguirem
reduzir em cinco segundos o tempo da atividade.
✓ Conversar com a turma sobre como foi participar dessa atividade, o
que ajudou ou atrapalhou os grupos, como avaliam o trabalho em
equipe desenvolvido, como buscaram melhorar os resultados e
alcançar a meta que definiram para a segunda rodada da atividade,
quais reflexões e aprendizados podem levar para o dia o dia, entre
outros aspectos.
✓ Acolher os comentários dos alunos e relacioná-los com a importância
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de se preparar para desenvolver uma atividade ou trabalho, trabalhar
em equipe, analisar resultados alcançados e buscar formar de
melhorar para atingir objetivos, sendo tendo em mente que a prática
ajuda a melhorar/desenvolver habilidades, juntamente com
planejamento, persistência e comprometimento.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

TRABALHO EM EQUIPE EM SILÊNCIO (QUEBRA-CABEÇA DE FRASES)
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor X Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Exercitar a busca de soluções em equipe e diante de fatores de
aprendizagem
restrição de recursos.
Orientações
Descrição geral: atividade para os alunos montarem um quebra-cabeça
de uma frase, sem que possam se comunicar verbalmente.
Recursos necessários: no mínimo cinco quebra-cabeças das frases
escolhidas, com as palavras recortadas.
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Sugestões de frases:
- Para trabalhar em equipe é preciso colaborar e respeitar os colegas.
- Toda criança tem direito à educação.
- Aprender é bom demais e queremos novos aprendizados cada vez
mais.
- Toda criança merece atenção, carinho e alegria no coração!
o Escrever ou digitar as frases em letras de pelo menos 1,5cm de
altura; recortar cada palavra ou alguns conjuntos de termos e,
assim, formar os conjuntos dos quebra-cabeças.
o As frases podem ser iguais ou diferentes para os grupos. Ao optar
pela segunda situação, propor frases similares em termos de
tamanho (número de palavras) e dificuldade de compreensão, no
geral.
Estimativa de tempo (*): 45 minutos.
Como realizar:
✓ Preparar previamente os quebra-cabeças das frases definidas.
✓ Orientar a formação de cinco grupos.
✓ Entregar a cada grupo um quebra-cabeça e explicar que devem
buscar montar uma frase com as palavras e/ou conjunto de termos
recebido. Deve respeitar alguns aspectos:
o A frase formada precisa ter sentido.
o Para montar a frase não podem se comunicar verbalmente, ou
seja, não podem falar nada. Devem movimentar as peças até
encontrarem a solução que faça sentido ao grupo.
✓ Liberar os grupos para que iniciem a atividade. Acompanhar os
grupos e reforçar que não podem falar nada.
✓ Após 10 minutos ou assim que os grupos finalizarem, solicitar que
cada grupo apresente a conclusão a que chegou – podem apenas ler a
frase ou pode ser solicitado que colem as partes da frase numa folha
(providenciar os recursos adicionais necessários, nesse segundo caso).
✓ Conferir o sentido das frases organizadas pelos alunos.
✓ Conversar com a turma sobre como foi participar dessa atividade, o
que ajudou ou atrapalhou os grupos, como avaliam o trabalho em
equipe desenvolvido, o que fariam de diferente se a atividade fosse
repetida com as mesmas regras, quais reflexões e aprendizados
podem levar para o dia o dia, o que é importante para trabalhar em
equipe no dia a dia, entre outros aspectos.
✓ Acolher os comentários dos alunos e relacioná-los com a importância
de somar esforços quando estão envolvidos num trabalho em equipe,
sejam quais forem as restrições, regras ou o tamanho do desafio.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

LINHA DO TEMPO DA PRODUÇÃO DE COISAS QUE CONHECEMOS
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
X Educação econômica e financeira X Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Desenvolver percepção quanto a fluxos de produção e de descarte de
aprendizagem
produtos (objetos variados).
Orientações
Descrição geral: atividade para analisar objetos e perceber tudo que
envolveu sua produção e como deverá ser seu descarte.
Recursos necessários: objetos solicitados para os alunos, folhas de papel
A4, lápis de cor e/ou canetas hidrográficas, fita crepe.
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Estimativa de tempo (*): 60 a 80 minutos para a etapa inicial.
Como realizar:
✓ Previamente, solicitar que os alunos tragam algum objeto de suas
casas (brinquedos, roupas, objetos de decoração, sapatos, livros etc.).
Opcionalmente, trabalhar com itens do material escolar.
✓ Explicar que essa atividade vai analisar a linha do tempo de alguns
objetos: como se transforam no objeto/produto que são.
✓ Orientar que os alunos formem grupos de três ou quatro
participantes.
o Entregar a cada grupo 1 folha de papel A4. Os demais materiais
(lápis de cor e canetas hidrográficas) serão de uso coletivo ou
alunos utilizam seus recursos.
o Os alunos devem mostrar os objetos que trouxeram ou item do
material escolar escolhido para os colegas do grupo.
o O grupo deve escolher qual os objetos ou produto vai analisar.
o Na folha recebida devem listar tudo que entendem que precisou
ser feito para que esse produto ou objeto existisse.
▪ Orientar que os alunos listem tudo que acreditam que
precisou acontecer e que mostre de onde esse
produto/objeto vem e como ficou pronto para utilização ou
consumo.
✓ Informar que os alunos têm um tempo para essa atividade, 15 a 20
minutos, conforme a turma.
o Opcionalmente, essa atividade pode ser ampliada e solicitada
como atividade que os alunos façam em suas casas e tragam para
uma determinada data.
✓ Acompanhar o desenvolvimento da atividade pelos alunos,
orientando sobre o que for necessário.
✓ Orientar a formação um círculo ou dispor a sala em formato “U”.
✓ Solicitar que cada grupo apresente a linha do tempo que criou para o
produto ou objeto analisado. A cada apresentação, solicitar
contribuições dos demais alunos e comentar sobre o que ainda pode
ser complementado no que foi apresentado. Da mesma forma
comentar sobre possíveis adequações na sequência descrita, se for o
caso.
o Por exemplo, suponha que um grupo trabalhe com uma peça de
roupa como produto a ser analisado e coloque que uma das
etapas para ela ficar pronto envolve a costureira comprar tecido e
produzir. Chamar a atenção para o tecido, nesse caso: de onde
será que veio e como foi produzido.
✓ Colar as folhas elaboradas pelos alunos para montar um painel de
diferentes ciclos de produção.
✓ Conversar com a turma sobre porque acham que precisam entender
essa questão de “de onde vêm e como são elaborados produtos e
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objetos”.
✓ Relacionar as respostas dos alunos à importância de compreender o
trabalho envolvido para gerar aquele item e entender melhor o que
quanto ele custa e vale para as pessoas que o compram. Também,
para entender a necessidade de consumir de forma consciente para
evitar desperdício de recursos e geração exagerada de resíduos.
✓ Promover um debate com os alunos sobre um fluxo de produção de
consumo, registrando informações no quadro, por exemplo. Exemplo
proposto: ovo – apresentar momentos do ciclo proposto e debate
sobre recursos necessários e resíduos que podem ser gerados:
1
Um produtor precisou
criar galinhas,
alimentá-las com
milho e recolher os
ovos.
O que deve ser preciso
para alimentar e
cuidar das galinhas?
Que tipo de resíduo
pode surgir nesse
momento?
(Local, alimento das
galinhas, cuidados
veterinários,
recipientes para
recolher os ovos,
dinheiro para tudo
isso / Resíduos
possíveis:
embalagens)

2
Os ovos precisaram
ser limpos e
embalados.

O que será preciso
para limpar e
embalar os ovos?
Que tipo de resíduo
pode surgir nesse
momento?
(Local, panos ou
escovas para limpar
os ovos, embalagem
de papel e de
plástico, rótulos com
a marca dos ovos,
dinheiro para tudo
isso / Resíduos
possíveis:
embalagens com
problemas, ovos que
se quebrem)

4
Momento de fritar ovos para
uma refeição.
O que será preciso para alguém
fritar ovos? Que tipo de resíduo
pode surgir nesse momento?
(Fogão, panela, óleo, sal, gás,
ovos, dinheiro para tudo isso /
Resíduos possíveis: restos de
óleo, embalagens, cascas de
ovos)

3
Os ovos podem ter
sido comprados
diretamente do
produtor ou em
supermercado.
O que será preciso
para alguém
comprar os ovos?
Que tipo de resíduo
pode surgir nesse
momento?
(Sacola para levar o
produto comprado,
dinheiro, local para
guardar os ovos em
casa / Resíduos
possíveis:
embalagens)

5
Alguém saborear os ovos fritos.
O que será preciso para alguém
saborear ovos? Que tipo de
resíduo pode surgir nesse
momento?
(Pratos, garfos, outros alimentos
guardanapos de papel, dinheiro
para tudo isso / Resíduos
possíveis: restos de alimentos,
guardanapos desperdiçados)

Página 90 de 124

o Opcionalmente, as etapas de 1 a 5 desse exemplo ou outro
pensado podem ser apresentadas em fichas para que os alunos
organizem a sequência. Depois, realiza-se o debate proposto.
✓ Conversar com os alunos sobre como podem ser melhores
consumidores a partir desses conhecimentos.
✓ Incentivar que os alunos sempre busquem conhecem o que envolve a
produção de determinado produto ou objeto, tanto para valorizar o
trabalho envolvido como para pensar a melhor forma de consumo e
utilização, que gere o menor volume de resíduos, que devem ser
descartados corretamente.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

MARCAS DO CAMINHO – DINÂMICA DA FOLHA AMASSADA
Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
X Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Refletir sobre reação diante de situações desafiadoras e de conflitos.
aprendizagem
✓ Sensibilizar-se a reconhecer a importância da trajetória de cada um,
suas experiências e aprendizados.
Orientações
Descrição geral: atividade para refletir sobre reação diante de situações
desafiadoras e de conflitos.
Recursos necessários: uma folha de papel A4 para cada aluno (podem ser
folhas já utilizadas e que seriam descartadas).
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Estimativa de tempo (*): 30 a 40 minutos.
Como realizar:
✓ Solicitar a todos para formarem um círculo no centro da sala de aula,
em pé.
✓ Entregar a cada aluno uma folha de papel A4.
✓ Explicar aos alunos que sigam as orientações e suas ações com a folha
na mão:
Mensagem que acompanha as
ações e movimentos
Passar a mão pela folha
✓ Sinta a textura folha e observe
seu formato.
Observar a folha e passar a
✓ Imagine que essa folha
segurá-la pelas pontas, no sentido
representa cada um de nós
vertical (retrato).
vivendo o dia a dia.
Movimentar os braços para cima e ✓ [movimentos dos braços para
para baixo, iniciando devagar e
cima e para baixo mais suaves]
aumentando a intensidade
Situações vão acontecendo,
gradativamente para que o
vamos crescendo, aprendendo
barulho aumente conforme a
e, muitas vezes acontecem
mensagem evolui.
[intensificar movimentos dos
braços para cima e para baixo]
situações de dúvidas, de
mudanças, problemas e
conflitos que surgem.
Fazer bastante barulho com o
✓ [rápidos e constantes
movimento da folha e amassar o
movimentos dos braços para
papel em seguida, fazendo a
cima e para baixo] Por vezes a
menor bolinha possível.
situação parece tão
complicada e [começar a
amassar a folha] buscamos
agir para resolver tudo isso e
[amassar a folha o máximo
possível] vamos buscando
soluções, errando e
aprendendo.
Com tranquilidade e respiração
✓ E assim vamos seguindo em
suave, desamassar a bolinha
frente, sempre contando com
formada.
os amigos e com a família é
claro.
Passar a mão pela folha e observá- ✓ Sinta novamente a folha. Está
la.
como antes? A folha passou
por mudanças?
Segurar a folha pelas pontas, no
✓ [constantes movimentos dos
sentido vertical (retrato) e fazer
braços para cima e para baixo]
movimentos com os braços para
E, então, a gente percebe que
Ação/Movimento com a folha
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cima e para baixo.

mudanças, desafios, alguns
problemas que surgem,
aprendizados e tudo mais vão
marcando nossas vidas como
as marcas do papel, e que isso
não nada ruim, pelo contrário.
O que antes era “barulho”
agora é tranquilidade para
seguir em frente, aprendendo
cada vez mais e tendo novas
experiências.

✓ Ao final da vivência com a folha de papel amassada, propor que os
alunos digam o que entendem dessa relação da folha comparada ao
processo de aprendizado e de desenvolvimento de cada um.
✓ Conversar com a turma sobre como os diferentes momentos da folha,
fazendo barulho e depois não, pode simbolizar como podemos nos
comportar diante de desafios, problemas ou até mesmo de
oportunidades.
✓ Relacionar as percepções dos alunos ao comentário de que todo o
processo de aprendizado exige desafios, mudanças e que certamente
a cada dia serão diferentes de momentos anteriores como pessoas.
Todos os alunos têm um longo caminho pela frente vão adquirir
“muitas marcas” de aprendizados e de experiências pelas diferentes
situações que passarão, e que é sinal de desenvolvimento e de
crescimento seguir em frente valorizando esse processo.
✓ Solicitar que os alunos expressem, em uma palavra, seus sentimentos
em relação a essa atividade.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

HISTÓRIA COLETIVA
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
X Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Exercitar criatividade e trabalho em equipe.
aprendizagem
Orientações
Descrição geral: atividade para desenvolvimento de uma história coletiva.
Recursos necessários: nenhum. Opcionalmente, preparar fichas com
temas e situações para dinamizar a criação da história pela turma.
Estimativa de tempo (*): 40 minutos.
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Como realizar:
✓ Convidar que os alunos se sentem em círculo.
✓ Explicar que o desafio do momento será criar uma história coletiva.
o Será definido um tema e alguém vai iniciar a história; o próximo
colega na sequência do círculo deve continuar a história iniciada,
acrescentando sua contribuição, e assim segue até que todos
tenham participado.
o A história precisa fazer sentido.
✓ Iniciar a história e propor o tema, por exemplo, Era uma vez uma
turma de amigos que resolveu...
✓ Caso opte por elaborar fichas de temas e situações para dinamizar a
atividade, defina:
o Contextos que podem utilizados para a história como, por
exemplo: festa de aniversário; volta às aulas; encontro de amigos
para fazer trabalho escolar; outras possibilidades.
o Ações e acontecimentos que gerem o encadeamento das partes
da história como, por exemplo: na verdade tudo começou
quando; de repente começou a chover; você começou a dançar;
chegou uma boa notícia; outras possibilidades.
o As fichas podem ser sorteadas a cada aluno ou pode ser definido
algum critério, por exemplo, um aluno sorteia e dois não, jogar
um dado e quando o resultado for menor que determinado
número tem que sortear uma ficha e seguir o que ela orientar.
Também podem ser inseridas fichas em branco junto com as
fichas de ações e situações, de forma que os alunos que as
sortearem definem o que dizer para continuar a história.
✓ Ao final da atividade, conversar com a turma sobre como foi
participar dessa construção coletiva, o que mais e menos gostaram da
experiência, e o que fariam melhor ou diferente em novas
oportunidades de participar de uma atividade como essa.
✓ Relacione os comentários dos alunos para a importância de
trabalharem em equipe e de exercitarem a criatividade, bem como de
serem flexíveis diante de novas informações que surgem no caminho.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

BANDEIRA PESSOAL
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
X Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
X Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Adaptação da atividade Minha Bandeira Pessoal descrita no blog Fábrica
em / Forma de
de Dinâmicas.
acesso
Link: http://fabricadedinamicas.blogspot.com/2012/10/minha-bandeirapessoal.html
(Acesso em 31 jul. 2020)
- Acesso livre, sem necessidade de cadastro ou download.
Objetivos de
✓ Favorecer o autoconhecimento e reflexão sobre sonhos e objetivos
aprendizagem
futuros.
✓ Exercitar a empatia ao conhecer mais informações sobre os colegas
de turma.
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Orientações

Descrição geral: atividade para que os alunos preparem uma bandeira
que os representem.
Recursos necessários: folhas de papel A4 (uma para cada aluno), lápis de
cor, giz de cera, cola, revistas e tesouras.
Estimativa de tempo (*): 60 minutos.
Como realizar:
✓ Contextualizar que uma bandeira geralmente representa um País,
Cidade ou Estado (entre outras possibilidades), e significa algo da
história desse lugar. Explicar que nessa atividade cada um vai
construir sua própria bandeira a partir de algumas perguntas que
precisarão responder sobre si.
✓ Distribuir uma folha para cada aluno e disponibilizar os demais
materiais para uso coletivo.
✓ Orientar que os alunos que devem dividir a folha em quatro partes.
Em cada uma delas devem responder as seguintes perguntas fazendo
um desenho, colando figuras recortadas de revistas ou mesmo
escrevendo poucas palavras (lembrar que uma bandeira temais
imagens que palavras) – essas orientações podem estar registradas
no quadro:
O que mais gosto em mim?

O que mais valorizo na
vida?

Qual a pessoa que mais
admiro na vida?

Quais são meus sonhos
para o futuro?

✓ Importante: promover as adaptações necessárias para simplificar a
elaboração da bandeira para turmas de 1º e 2º ano, caso julgue
necessário. Por exemplo, as bandeiras podem ter apenas duas
questões a serem respondidas.
✓ Informar o tempo de 20 a 30 minutos para o desenvolvimento da
atividade pelos alunos. Opcionalmente, coloque uma música
tranquila.
✓ Depois de transcorrido o tempo indicado, solicitar que os alunos
formem um círculo e que cada um apresente sua bandeira pessoal.
✓ Agradecer e valorizar as criações dos alunos. Se possível, colar todas
as bandeiras uma ao lado da outra, formando algo como um mural.
Opcionalmente, reunir todas as bandeiras numa pasta.
✓ Conversar com os alunos sobre como se sentiram ao pensarem em si
e elaborar suas bandeiras, e ao conhecer um pouco mais sobre os
colegas de turma.
✓ Questionar como entendem que momentos como esse de pensar em
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si e no futuro são importantes para eles e que aprendizados podem
levar para outras situações do dia a dia.
✓ Incentivar os alunos a sempre refletir sobre o que acreditam, confiar
em si e reconhecer o valor das outras pessoas também, como ilustra
o mural ou conjunto das bandeiras pessoais da turma.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

FÁBRICA DE OBJETOS
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
X Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem

Orientações

X
X
X

X

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
X Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Não se aplica.

✓ Estimular prática de planejamento, cooperação, liderança e
organização.
✓ Sensibilizar para importância de atender critérios de qualidade
definidos.
Descrição geral: atividade de elaboração de objetos com técnicas de
dobradura para estimular prática de planejamento, cooperação,
liderança, organização e senso de qualidade.
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Recursos necessários: réguas, tesourassem ponta, folhas de papel A4 ou
revistas usadas.
Estimativa de tempo (*): 70 a 90 minutos.
Como realizar:
✓ Comentar com a turma que será realizada uma atividade em que
todos vão se imaginar trabalhando numa empresa.
✓ Explicar a atividade – esse contexto e regras podem ser entregues por
escrito aos grupos ou registrados em quadro visível para toda a
turma.
o Serão formados grupos. Cada grupo representa uma empresa e
todos seus integrantes são sócios.
o A missão de cada grupo é produzir dois tipos de produtos
conforme as especificações do pedido que será explicado.
o Os produtos são: chapéu de soldado e barco de dobradura.
o Cada grupo deve produzir:
▪ 10 barcos, sendo 5 de um tamanho e 5 de outro; e
▪ 12 chapéus, divididos em 3 tamanhos diferentes. A
quantidade de cada tamanho fica a critério do grupo.
o Critérios de qualidade que serão analisados:
▪ Atendimento às quantidades solicitadas – se esse critério não
for atendido, nenhum dos demais será analisado.
▪ Corte do papel (no caso da utilização de folhas revista).
▪ Qualidade das dobras e do produto.
▪ Desperdício de material e desorganização.
✓ Importante: promover as adaptações necessárias para simplificar o
que e como precisa ser produzido, bem como critérios de qualidade a
serem analisados, conforme a turma. Por exemplo, para turmas de 1º
ano pode ser definido um único produto, com dobras mais simples, e
o critério pode ser apenas a quantidade que for definida.
✓ Explicar que você e eventuais demais colaboradores que coordenam a
atividade representam uma grande loja que vai avaliar os produtos
dos grupos e decidir pela compra ou não dos produtos entregues.
✓ Orientar a formação dos grupos e entregar o material disponível para
produção – formar grupo com até seis participantes.
✓ Esclarecer dúvidas e indicar que o tempo de produção é de 15
minutos - amplie o tempo, caso julgue conveniente.
✓ Controlar o tempo e acompanhar o desenvolvimento da atividade
pelos grupos, orientando no que que for necessário. Observar como
os alunos se organizam, se alguns deles assumem as decisões, como
se comunicam, entre outros aspectos.
✓ Encerrar a produção depois de transcorrido o do tempo informado e
iniciar a análise da qualidade dos produtos. Conduza esse momento
de maneira formal chamando “os empresários” de cada grupo para
apresentar seus produtos para conferência.
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o Siga os critérios de avaliação combinados, sem, contudo, gerar
desconforto excessivo quando erros forem evidenciados. Nestes
casos, é possível dizer que os produtos não poderão ser
comprados, mas que em breve a empresa receberá novo pedido e
poderá melhorar sua entrega.
✓ Depois de finalizada a etapa de análise da qualidade, parabenizar
todos os grupos pelo trabalho e conversar com a turma sobre a
experiência nessa atividade – aprofundar mais ou menos a
abordagens dos aspectos e as reflexões, conforme a turma:
o Como foi participar dessa atividade?
o Como se sentiram ao se imaginar tendo que cuidar de uma
empresa?
o Perceberam alguns colegas com mais iniciativas que outros?
o Como percebem que foi o planejamento e a organização no
grupo?
o O que entendem que atrapalhou e que ajudou a realização da
atividade? Como resolveram as dificuldades?
o Como foi o trabalho em equipe e a comunicação?
o Como se sentem com o resultado que alcançaram e por quê? O
que fariam para melhorar?
o O que aprenderam nessa experiência e que podem levar para
outras situações do dia a dia?
✓ Relacionar os comentários dos alunos com aspectos do dia a dia e
destacar a importância de planejar e organizar as etapas de um
trabalho em equipe, considerando atender ou superar o que foi
solicitado como entrega – é possível relacionar com exemplo da
entrega de atividades escolares solicitadas.
✓ Incentivar que os alunos sempre sejam flexíveis e exercitem o
trabalho em equipe, o planeamento e a organização.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.

Página 102 de 124

44 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

SE EU PUDESSE
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
X Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Refletir sobre questões emocionais e sentimentos que incomodam.
aprendizagem
✓ Praticar a empatia e o respeito.
Orientações
Descrição geral: atividade para promover reflexão e aprendizado sobre
expressar questões emocionais e sentimentais, bem como para praticar a
empatia e o respeito.
Recursos necessários: fichas de papel na quantidade de alunos na turma,
um envelope ou caixa.
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Estimativa de tempo (*): 60 minutos.
Como realizar:
✓ Orientar os alunos que será realizada uma atividade para todos
pensarem em emoções e sentimentos que podem estar incomodando
a cada um.
✓ Escrever no quadro a frase: Se eu pudesse, queria nunca mais sentir...
✓ Entregar para cada aluno uma ficha de papel. Explicar que cada um
deve pensar um pouco e escrever nesse papel o sentimento que
colocaria para completar a frase apresentada não precisa escrever a
frase toda, só o sentimento). Devem também dobrar o papel.
o Para turmas que ainda não estejam alfabetizadas podem ser
providenciadas fichas com imagens que remetam a diferentes
sentimentos.
✓ Recolher as fichas escritas pelos alunos e colocá-las num envelope ou
caixa.
✓ Convidar os alunos a sentarem em círculo.
✓ Explicar que a caixa ou envelope vai circular pela turma para que, sem
olhar, cada um sorteie um dos papéis. Não devem abrir ou ler os
papéis.
✓ Escrever no quadro a frase: Se eu pudesse, faria... para que ninguém
mais sentisse.... Explicar que cada um em sua vez, vai completar a
frase conforme o papel que sorteou: Se eu pudesse, faria... (dizer o
que faria) para que ninguém mais sentisse... (dizer o que está na ficha
que sorteou).
o Os alunos não devem dizer ou ficar tentando adivinhar quem
escreveu que tipo de sentimento.
✓ Solicitar que alguém se voluntarie para iniciar. Na medida em que os
alunos forem comentando o que fariam que que ninguém mais
sentisse determinado sentimento, abrir espaço para que a turma
comente se concordam e o que poderiam fazer no dia a dia lidar com
aquele sentimento debatido.
o Acolher diferentes comentários e percepções.
o A sequência pode ser contínua a partir do voluntário no círculo
formado ou o aluno pode indicar quem deve continuar.
✓ Ao final da atividade conversar com os alunos sobre como se
sentiram ao conversar sobre sentimentos, como foi ouvir as ideias
dos colegas sobre aquilo que foi compartilhado, como entendem que
é importante reconhecer sentimentos e emoções e conversar sobre
isso, quem pode ajuda-los no dia a dia a lidar com seus sentimentos e
emoções, quais aprendizados levam dessa atividade para o dia a dia.
✓ Incentivar que os alunos sempre procurem formas de conhecer e de
expressar seus sentimentos e emoções, bem como sempre busquem
conversar com adultos sobre o tema.
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Uma variação possível da atividade é fazer a mesma sequência para
sentimento e emoções positivas. A primeira frase seria adaptada para: Se
eu pudesse sempre me sentiria.... A segunda frase seria para adaptada
para: Se eu pudesse faria... para que todos sempre se sentissem....
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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45 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CRIATIVAS
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor X Persistência
X Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
X Flexibilidade
X Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
X Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Exercitar a criatividade.
aprendizagem
✓ Fortalecer o comprometimento em realizar ações planejadas.
Orientações
Descrição geral: atividade para definição de um calendário de ações para
fortalecer a criatividade.
Recursos necessários: folhas de papel A4, lápis de cor, réguas, cartolina,
papéis adesivos.
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Estimativa de tempo (*): 60 minutos para elaboração.
Como realizar:
✓ Contextualizar com a turma que a atividade será sobre o tema
criatividade, identificando o que entendem sobre o assunto.
✓ Explicar que a criatividade é uma habilidade que precisa ser
exercitada, mesmo pelos mais jovens que já a possuem mais
presentes em seu dia a dia.
✓ Esclarecer que uma das formas de exercitar a criatividade é fazer
coisas diferentes para ampliar a forma de ver e de entender as coisas
e as situações. Assim, a atividade da turma será definir um calendário
de ações criativas que todos possam realizar, seja em suas atividades
na escola ou em suas casas.
o São exemplos de atividades que podem fazer parte do calendário:
ouvir uma música nova; aprender o significado de uma palavra
desconhecida; mudar a sequência de passos para realizar alguma
atividade rotineira como se vestir para ir à escola; escrever pelos
menos 10 palavras com a mão contrária a que se é habituado a
escrever; outras.
✓ Definir o período de tempo em que efetuarão a mudança das ações
no calendário de ações criativas – pode ser diária (todo dia uma nova
atividade), dia sim dia não (uma nova atividade a cada dois dias; cada
atividade deve ser praticada por dois dias), entre outras
possibilidades – a sugestão é definir atividades para o período de um
mês, independente da definição do prazo de mudança das atividades.
Também é proposto definir um mínimo de 10 ações para fortalecer a
criatividade.
✓ Coordenar uma tempestade de ideias com a turma para listar ideias
que possam compor o calendário de ações criativas da turma.
✓ Alinhar e definir as ações que serão listadas no calendário de ações
criativas da turma.
✓ Elaborar um calendário em cartolina e registar as atividades em
papéis autoadesivos, de forma que os alunos possam também fazer
sua cópia do calendário utilizando folhas A4 e lápis de cor.
o Opcionalmente, pode ser entregue um formulário com o esboço
de calendário mensal para agendamento de atividades.
✓ Questionar o que acharam de elaborar esse calendário e o que devem
fazer para que as atividades sejam cumpridas. Enfatizar a necessidade
de comprometimento e de persistência para realizar as atividades
planejadas.
✓ Incentivar que alunos convidem seus familiares a também seguirem
as atividades do calendário.
✓ Realizar, sempre que possível, algumas das atividades planejadas em
sala de aula.
✓ Diariamente ou conforme prazos de realização de atividades
definidos, monitorar com os alunos como estão se saindo, o que
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estão aprendendo com as experiências, promovendo um
compartilhamento contínuo de comentários e percepções.
✓ Ao final das atividades planejadas no calendário, solicitar que os
alunos registrem em desenhos e frases o que aprenderam sobre ser
criativo e qual a importância da criatividade para a vida das pessoas.
Essa atividade pode ser orientada para realização a distância.
Opcionalmente, os alunos podem ser convidados a registrarem por fotos
ou pequenos vídeos algumas as atividades realizadas (cada dia aluno, por
exemplo).
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

DESAFIO – QUEM É O QUÊ?
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
X Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
X Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso

Objetivos de
aprendizagem

X
X
X

X

X Trabalhar em equipe

X Comunicação
Cultura digital
X Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

3º Ano
4º Ano X 5º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

X A distância

Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação
Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo
Formato híbrido

Adaptação do desafio ‘Quem é o que?’, descrito no Manual de Jogos –
Matemática – 3º, 4º e 5º anos – Caderno do Professor, publicado pela
Secretaria da Educação do Governo do Ceará, Projeto Aprendizagem na
Idade Certa (PAIC).
Link projeto e acesso a materiais diversos: https://paic.seduc.ce.gov.br/
(Acesso em 31 jul. 2020)
- Acesso livre para download, sem necessidade de cadastro.
✓ Exercitar a solução de desafios em equipe.
✓ Exercitar o raciocínio lógico e a persistência.
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Orientações

Descrição geral: atividade para solução de desafio de lógica e de
combinação de informações.
Recursos necessários: cópia do desafio proposto para os alunos (para
cada aluno ou para os grupos).
Desafio – Quem é o quê?
JOÃO - JORGE - JOSÉ
João, Jorge e José são três amigos que adoram pescar aos domingos.
Cada um deles tem duas profissões. São elas: barbeiro, cozinheiro,
motorista, jardineiro, músico e pintor.
Baseado nas afirmações abaixo, determinem as duas profissões de cada
um dos amigos:
1. O motorista e o músico foram cortar seus cabelos;
2. O músico e o jardineiro vão pescar com João;
3. O pintor comprou do cozinheiro um litro de leite;
4. O motorista namora a irmã do pintor;
5. Jorge devia dez reais ao jardineiro;
6. José ganhou de Jorge e do pintor num jogo de baralho.

Solução (podem ser encontradas outras):
Nome
João
Jorge
Pintor
Cozinheiro
Profissões
Barbeiro
Músico

José
Motorista
Jardineiro

Estimativa de tempo (*): 50 minutos.
Como realizar:
✓ Orientar a formação de seis a oito grupos explicar que receberão um
desafio para solucionar em equipe.
✓ Entregar aos grupos as cópias do desafio e ler as informações com a
turma, para apoiar o entendimento da atividade.
✓ Informar o tempo de 10 minutos para cumprirem o desafio.
✓ Após o tempo informado, verificar quais grupos já avançaram ou
encontraram uma solução, sem ainda conferir o resultado.
o Caso todos os grupos já tenham encontrado uma solução,
encerrar a atividade e conferir resultado.
o Caso contrário, propor que os alunos promovam uma troca de
participantes entre os grupos.
✓ Informar o tempo de 15 minutos para seguirem em busca de uma
solução para o desafio.
✓ Após o tempo informado, encerrar a atividade e verificar quais grupos
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✓
✓

✓

✓

encontraram uma solução ou não.
Apresentar a solução aos alunos, conferindo cada informação para
checar o resultado apresentado.
Conversar com a turma sobre como foi participar dessa atividade,
como buscaram solução para organizações as informações, o que
entendem que ajudou ou atrapalhou, o que fariam de diferente se
fossem participar de outra atividade desse tipo, o que aprenderam
que pode ser aplicado em outras situações do dia a dia, entre outros
aspectos. Questionar pontualmente sobre como foi o momento de
trocar de grupo para alguns alunos e receber novos integrantes e
novas ideias para os demais.
Relacionar os comentários dos alunos com a importância de manter a
atenção para buscar soluções de desafios, de buscar novas ideias e
pontos de vista que possam ajudar na solução, bem como de ser
flexível e receptivo diante de mudanças que ocorrem durante a
realização de uma atividade ou de um trabalho em equipe, como foi o
caso.
Incentivar os alunos a pesquisar e realizar mais atividades desse tipo,
individualmente ou em equipe, como forma também de exercitarem
agilidade de raciocínio e visão ampliada diante de informações
diversas.

Essa atividade pode ser realizada a distância, enviando o desafio aos
alunos e debatendo posteriormente sobre as soluções encontradas.
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.

Página 111 de 124

47 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

SINTONIA EM EQUIPE
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor X Persistência
X Comprometimento
X Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
X Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
X Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Vivenciar situação de desafio a ser resolvido em equipe.
aprendizagem
✓ Exercitar a comunicação, a empatia e a colaboração para alcançar um
objetivo em equipe.
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Orientações

Descrição geral: atividade que propõe um desafio que será resolvido com
a sintonia da equipe.
Recursos necessários: nenhum ou, opcionalmente, barbante, fita crepe
ou giz para demarcar uma área no chão.
Estimativa de tempo (*): 40 minutos.
Como realizar:
✓ Conforme a turma, definir previamente qual será o desafio que a
turma deve resolver em sintonia. Exemplos:
o Todos os alunos devem saltar juntos e chegar ao mesmo tempo e
em sintonia ‘dentro’ de um círculo ou quadrado demarcado no
chão.
o Todos os alunos devem fazer um determinado gesto ao mesmo
tempo e em sintonia – levantar-se das cadeiras, agachar, dar uma
volta em torno do seu eixo, entre outras opções.
o Todos os alunos devem dizer juntos e em sintonia uma
determinada palavra ou frase – decisão livre de quem estiver
coordenando a atividade.
o Todos os alunos devem cantar e dançar juntos e em sintonia a
partir de uma determinada canção – decisão livre de quem estiver
coordenando a atividade.
✓ O objetivo principal da atividade que o desafio pensado seja realizado
por todos os alunos da turma, juntos e em sintonia. Assim, após
explicar para a turma qual será o desafio, será preciso realizá-lo
algumas vezes e monitorar se a sintonia está presente.
o Em cada momento de realização do desafio para busca da sintonia
em equipe, conversar com os alunos sobre os resultados
alcançados e o que precisam fazer ou mudar para alcançar o
objetivo.
o Adotar as estratégias possível pensadas pelos alunos, sempre
valendo a regra de não excluir nenhum dos participantes.
o Exercitar o cumprimento do desafio até que se alcance o objetivo
da sintonia em equipe em sua execução.
✓ Depois de realizada a atividade, conversar com os alunos sobre suas
percepções e os aprendizados, aprofundamento mais ou menos as
reflexões, conforme a turma: como se sentiram ao terem um desafio
para realizar em equipe, todos juntos; o que entender que atrapalhou
e ajudou a realização da atividade; como foi buscar as soluções e
estratégias necessárias para atingir o objetivo, se todas deram certo e
porquê; qual a importância de ouvir as pessoas e trabalhar em
equipe; o que podem levar como aprendizado dessa atividade para o
dia a dia na escola e em suas famílias; entre outros aspectos.
✓ A atividade pode ser repetida em outros momentos, com diferentes
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desafios e/ou com aumento gradual da dificuldade do desafio a ser
cumprido em sintonia.
✓ Incentivar os alunos a desenvolverem a respeitarem ideias e pessoas
diferentes, a exercitarem a comunicação para uma boa convivência
em equipe, seja qual for o ambiente ou contexto.

(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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48 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PROJETO – GALERIA DE EXEMPLOS E INSPIRAÇÕES EMPREENDEDORES
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor X Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
X Projeto de vida
X Criatividade
X Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
X Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
X
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Ampliar conhecimento sobre exemplos de ação empreendedora em
aprendizagem
diferentes contextos.
✓ Identificar-se com possibilidades de agir de forma empreendedora.
Orientações
Descrição geral: atividade para a turma pesquisar e montar uma galeria
de exemplos empreendedores diversos, bem como debater sobre o
aprendizado com as trajetórias empreendedoras conhecidas.
Recursos necessários: a serem definidos conforme ações planejadas.
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Estimativa de tempo (*): 45 minutos para e orientações iniciais e início do
planejamento. Demais etapas e tempo necessário dependerão da
amplitude pretendida ao projeto.
Como realizar:
✓ Conversar com a turma para contextualizar o tema e para identificar
o que conhecem sobre empreendedores.
✓ Orientar uma pesquisa sobre exemplos de empreendedores em
diferentes contextos e áreas de atuação.
o Opcionalmente e conforme outras atividades em educação
empreendedora realizadas com a turma, é possível solicitar
pesquisa prévia sobre o que é e em que tipos de atividades é
possível empreender. Da mesma forma, é possível trazer
conteúdo elaborado sobre o tema para apresentação aos alunos.
o Sugestão de dividir a turma em grupos, que devem pesquisar
exemplos de empreendedores famosos, históricos e da
localidade, que exerçam diferentes atividades – não podem
apresentar somente exemplos de empresários.
o Os grupos devem apresentar o resultado de suas pesquisas para
início da formação da galeria de exemplos e de inspirações.
Incentivar que as apresentações sejam as mais criativas possíveis.
o Debater com a turma, a cada exemplo apresentado, se algum
outro grupo pesquisou o mesmo caso e o que é possível aprender
com aquele exemplo.
o Alinhar e decidir com os alunos quais histórias serão mantidas
para formar a galeria proposta.
o Definir com a turma o formato da Galeria de exemplos e
inspirações empreendedores.
▪ Pode ser um grande painel com imagens, textos e
desenhos; pode ser um recurso digital, como um blog
ou página na internet elaborada com apoio dos alunos;
pode ser um conjunto de vídeos criados pelos alunos
apresentando as histórias pesquisadas.
o Independentemente do formato decidido, promover um evento
na escola para apresentação do projeto e aprendizados dos
alunos.
▪ Envolver os alunos também na elaboração dos
convites, planejamento e organização desse evento.
✓ Durante as etapas de realização do projeto e, em especial, após a
finalização e concretização da Galeria de exemplos e inspirações
empreendedores, conversar com os alunos sobre aspectos como a
importância do planejamento, o trabalho em equipe realizado, o que
puderam aprender com as histórias pesquisas e compartilhadas, bem
como com a criação e apresentação da galeria, entre outros e
conforme profundidade das reflexões possíveis, de acordo com a
turma.
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✓ Orientar que os alunos sigam atentos na observação de ações
empreendedoras e sua importância o desenvolvimento da sociedade
como um todo.
✓ Como sugestão, finalizar o momento com uma lista de inspirações
para ações práticas dos alunos. Algo como: “Nos sentimos inspirados
a...” (os alunos podem listar o que/como se sentem inspirados a
fazer, agir, aprender, buscar, cuidar...).
Essa atividade favorece a interdisciplinaridade e a integração da
comunidade escolar. Identifique como aproveitar essa oportunidade da
melhor forma!
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PROJETO – SUSTENTABILIDADE E CONSUMO CONSCIENTE
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
X Objetivos e metas
X Comportamento empreendedor X Persistência
Comprometimento
X Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
X Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
X Ética
X Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
X Trabalhar em equipe
desafios
X Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
X Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Fonte / Disponível
Não se aplica.
em / Forma de
acesso
Objetivos de
✓ Vivenciar o ciclo de planejar e executar ações, e avaliar resultados.
aprendizagem
✓ Sensibilizar para práticas cotidianas sustentáveis e para o consumo
consciente.
Orientações
Descrição geral: atividade para os alunos desenvolverem planejamento
de uma ação focada em práticas sustentáveis e/ou de incentivo ao
consumo consciente.
Recursos necessários: a serem definidos conforme ações planejadas.
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Estimativa de tempo (*): 45 minutos para e orientações iniciais e início do
planejamento. Demais etapas e tempo necessário dependerão da
amplitude pretendida ao projeto.
Como realizar:
✓ Conversar com a turma para contextualizar o tema sustentabilidade e
consumo consciente.
✓ Identificar o que conhecem sobre os temas e como se relacionam
com o dia a dia e com a vida em sociedade, como um todo.
✓ Conversar, também, sobre como os alunos percebem a
sustentabilidade e práticas de consumo consciente na região em que
a escola está instalada ou bairro em que os alunos residem, bem
como em suas famílias especificamente. Debater, ainda, sobre como
entendem ser importante fazerem algo no sentido dos temas centrais
do projeto proposto.
o É possível solicitar uma pesquisa prévia sobre o tema tanto
quanto é possível já trazer e apresentar conteúdos sobre os
temas.
✓ Incentivar os alunos a pensarem em uma ação que possam fazer
coletivamente como prática sustentável e/ou para incentivo ao
consumo consciente na escola, no bairro ou em suas casas.
o Opcionalmente, é possível definir e apresentar para a turma o
local ou região que receberá as ações do projeto sustentável da
turma.
✓ Orientar que a turma deverá decidir uma atividade com objetivo de
impactar positivamente esse local, com foco em práticas sustentáveis
e de incentivo ao consumo consciente.
✓ Explicar que a ação deve ajudar a resolver algum problema ou
dificuldade enfrentada, ou melhorar ainda mais algo que já aconteça
de forma satisfatória.
✓ Desenvolver uma sequência de atividades com os alunos, entre
momentos de aulas em dias diferentes, que envolva:
o Pesquisar sobre as dificuldades e necessidades do local ou região,
quanto à sustentabilidade (o que já é feito, o que pode ser feito, o
que pode ser melhorado).
o Analisar resultados pesquisados e definir a ação a ser feita pela
turma.
o Listar e organizar as tarefas a serem realizadas, os prazos, bem
como quem vai cuidar de que. Nesta etapa a formação de grupos
pode ser uma eficaz estratégia, especialmente nas turmas de 3º a
5º anos.
o Organizar uma forma de convidar outras pessoas a participarem
do projeto, procurando envolver as famílias o máximo possível.
o O projeto deve ter um nome escolhido pela turma, objetivos
definidos e resultados esperados, de forma que seja possível
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planejar ações e avaliar resultados e aprendizados.
✓ Promover a realização das ações planejadas, concretizando os
projetos idealizados.
o Como exemplos, os projetos podem ser dos mais variados tipos:
fazer coleta seletiva e dar correta destinação aos diferentes tipos
de materiais; instalar recipientes para coleta seletiva; criar
material de orientação para coleta seletiva (cartazes, manuais,
vídeos curtos, outras possibilidades); criar campanha para
incentivar consumo consciente; promover a redução de consumo
de água e de energia elétrica; promover o plantio de árvore; fazer
a limpeza de áreas públicas, com praças (buscar apoio e
autorização nas Prefeituras); entre tantos outros.
✓ Durante as etapas de realização do projeto e, em especial, após a
finalização e concretização da proposta idealizada pela turma,
conversar com os alunos sobre aspectos como a importância do
planejamento, o andamento do trabalho em equipe e o que pode ser
melhorado, se os resultados conseguidos são positivos em termos de
sustentabilidade para o público/local/região que recebeu as ações da
turma e porquê, como podem levar o aprendizado com essa
experiência para o dia a dia deles e de suas famílias, entre outros e
conforme profundidade das reflexões possíveis, de acordo com a
turma.
✓ Incentivar que os alunos sigam exercitando práticas sustentáveis e de
consumo consciente no dia a dia.
Essa atividade favorece a interdisciplinaridade e a integração da
comunidade escolar. Identifique como aproveitar essa oportunidade da
melhor forma!
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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50 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PROJETO – AÇÃO SOCIAL
X Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
X
desafios
Educação econômica e financeira
Relações
Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Fonte / Disponível
em / Forma de
acesso
Objetivos de
aprendizagem
Orientações

X

X
X

5º Ano

X Trabalhar em equipe
Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

X

Autoconhecimento e
autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania
Exposição dialogada
Fórum
Leitura dirigida
Pesquisa
Roda de conversa
Tempestade de ideias
Trabalho de campo

A distância

Formato híbrido

X Comunicação
Cultura digital
X Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
Dinâmica
Estudo de caso
Estudo de texto
Estudo dirigido
X Presencial, em sala

X
X
X

3º Ano
4º Ano
Marketing
Mundo do trabalho
Objetivos e metas
Persistência
Planejamento
Projeto de vida
Protagonismo juvenil
Qualidade e eficiência
Resiliência
Resolução de conflitos
Iniciativa
Responsabilidade
Sustentabilidade

X
X
X

X

Não se aplica.

✓ Vivenciar o ciclo de planejar e executar ações, e avaliar resultados.
✓ Sensibilizar para o empreendedorismo social.
Descrição geral: atividade para os alunos desenvolverem planejamento
de uma ação social, exercitando empatia, responsabilidade e outros
comportamentos empreendedores.
Recursos necessários: a serem definidos conforme ações planejadas.
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Estimativa de tempo (*): 45 minutos para e orientações iniciais e início do
planejamento. Demais etapas e tempo necessário dependerão da
amplitude pretendida ao projeto.
Como realizar:
✓ Conversar com a turma para identificar o que conhecem sobre a
região em que a escola está instalada ou bairro em que os alunos
residem quanto a iniciativas que promovam ações sociais.
o É possível solicitar uma pesquisa prévia sobre o tema tanto
quanto é possível já trazer determinação de lugares que podem
receber as ações sociais da turma.
✓ Orientar que a turma deverá decidir uma atividade com objetivo de
impactar positivamente esse local: alguma instituição, a escola,
algumas famílias ou uma região específica.
✓ Explicar que a ação deve ajudar a resolver algum problema ou
dificuldade enfrentada, ou melhorar ainda mais algo que já aconteça
de forma satisfatória.
✓ Desenvolver uma sequência de atividades com os alunos, entre
momentos de aulas em dias diferentes, que envolva:
o Pesquisar sobre as dificuldades e necessidades do local ou região.
o Analisar resultados pesquisados e definir a ação a ser feita pela
turma.
o Listar e organizar as tarefas a serem realizadas, os prazos, bem
como quem vai cuidar de que. Nesta etapa a formação de grupos
pode ser uma eficaz estratégia, especialmente nas turmas de 3º a
5º anos.
o Organizar uma forma de convidar outras pessoas a participarem
do projeto, procurando envolver as famílias o máximo possível.
o O projeto deve ter um nome escolhido pela turma, objetivos
definidos e resultados esperados, de forma que seja possível
planejar ações e avaliar resultados e aprendizados.
✓ Promover a realização das ações planejadas, concretizando os
projetos idealizados.
o Como exemplos, os projetos podem ser dos mais variados tipos:
recolher roupas ou alimentos para doação em local específico;
elaborar pequenos cartazes e livretos com dicas para prevenir
doenças comuns; visitação a estabelecimento de permanência de
crianças ou de idosos para promover momentos de recreação;
doação de livros e materiais escolares; entre tantos outros.
✓ Durante as etapas de realização do projeto e, em especial, após a
finalização e concretização da proposta idealizada pela turma,
conversar com os alunos sobre aspectos como a importância do
planejamento, o andamento do trabalho em equipe e o que pode ser
melhorado, se os resultados conseguidos são positivos para o público
que recebeu as ações sociais da turma e porquê, como podem levar o
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aprendizado com essa experiência para o dia a dia deles e de suas
famílias, entre outros e conforme profundidade das reflexões
possíveis, de acordo com a turma.
✓ Incentivar que os alunos sigam observando a sociedade em que estão
e buscando formas de solucionar problemas e desafios que podem
melhorar a vida de todos.
Essa atividade favorece a interdisciplinaridade e a integração da
comunidade escolar. Identifique como aproveitar essa oportunidade da
melhor forma!
(*) Importante: Estimativa de tempo será consideravelmente variável em função de número de
estudantes, perfil geral da turma (mais introvertida, mais extrovertida, outros aspectos),
adaptações que sejam feitas à proposta de atividade, estratégias para interdisciplinaridade que
possam ser definidas, entre outros aspectos.
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