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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
sugestões de trechos de filmes ou curtas indicados 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 trecho de filme ou curta é considerado
apropriado 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
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trabalhados e/ou correlacionados às temáticas e outras
atividades em desenvolvimento, tanto na escola como
em momentos extraclasse, bem como orientações mais

Os trechos de filmes ou curtas aqui propostos 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 o trecho do filme ou o curta e o disponibilize
junto com 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

CRIANDO JUNTOS 65/OS ANIMAIS DO CIRCO
Todos X 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
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
X Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
X 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
X
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
X Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
X Estudo de texto
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do VideoCamp - acesso livre
Forma de acesso
https://www.videocamp.com/pt/movies/os-animais-do-circo
(Acesso em 15/06/2020)
Objetivos de
✓ Explicar a importância do trabalho em equipe.
aprendizagem
✓ Orientar sobre a preservação dos animais e da natureza.
Orientações

Contexto do filme (Sinopse): O dono do circo estava procurando animais
para seus espetáculos. Mas para conseguir levá-los, inventou uma
mentira feia! Vem descobrir o que aconteceu.
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Recursos necessários: Internet; computador e recursos audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Discutir sobre as temáticas abordadas no trecho do filme:
o Trabalho em equipe
o Empatia
o Cooperação
✓ Questionar o motivo deles preferirem a natureza ao invés do circo.
✓ Realizar uma tempestade de ideias com os alunos
✓ Procurar trabalhar como os alunos fizeram os desenhos do filme,
como elas tiveram a criatividade para pensar na história, pode
trabalhar com eles também a criatividade de histórias, até mesmo
pedir que assim como no filme desenvolvam histórias baseadas em
desenhos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

A TURMA DO SEU LOBATO: COMPARTILHANDO OS BRINQUEDOS
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
X 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
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
autocuidado
Comunicação
X 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
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Canal oficial da A Turma do Seu Lobato na plataforma YouTube –
Forma de acesso
acesso livre: https://www.youtube.com/watch?v=0S31Xi1flO8
(Acesso em 15/06/2020)
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Objetivos de
aprendizagem
Orientações

✓ Explicar sobre a importância de manter a organização e o
cooperativismo.
✓ Estimular o compartilhamento, empatia, ética e trabalho em equipe.
Recursos necessários: Internet; computador e recursos
audiovisuais, papeis, lápis de cor ou outros materiais para
confecção dos bonecos conforme o caso.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Orientar que através da brincadeira é possível entrar em contato
com vários mundos, utilizando o “faz de conta”.
✓ Opcionalmente poderá realizar um teatro com fantoches
explicitando a mensagem no filme, podendo usar a troca de
experiências para o teatro, inclusive podem usar a criatividade e
construir seus próprios bonecos para o teatro.
✓ Estimular a troca, o compartilhamento, o respeito entre os colegas
para que a atividade seja saudável.
✓ Trabalhar a organização e o panejamento das atividades, mantendo
o quarto organizado.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

APOLÔNIO E AZULÃO: LIMPAR PARA RECICLAR
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
X Objetivos e metas
X Comportamento empreendedor
Persistência
X Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
X Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
X Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências gerais X Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
X Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X Pesquisa
X Estudo de caso
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
Disponível em /
Canal oficial da TV Unesp na Plataforma do Youtube:
Forma de acesso
https://www.youtube.com/watch?v=F2PkVwUnmY4
(Acesso em 16/06/2020)
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explicar a relevância da reciclagem para o meio ambiente, incluir
todos os seres vivos.
✓ Orientar e exemplificar os diversos materiais que utilizamos no
cotidiano e que podem ser reciclados e quanto tempo ele demora
para se decompor no planeta, caso isso não aconteça.
Contexto do Filme (Sinopse): Os experimentos do professor Apolônio
foram até tarde da noite e o laboratório ficou uma bagunça! Azulão
chega bem cedinho e resolve limpar tudinho para fazer uma surpresa. Ele
começa a colocar todo o lixo em cima da mesa. Quando o professor
chega, toma um susto com tudo aquilo e ensina Azulão a separar o lixo
corretamente. Mas, ele ainda fica com uma dúvida: por que precisamos
separar o lixo?
Recursos necessários: Internet; computador e recursos
audiovisuais, materiais que possam ser reciclados.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Orientar verbalmente a importância da reciclagem e da coleta
seletiva para a sociedade e como isso pode ser realizado através da
separação por cores.
✓ Apresentar os materiais que podem ser reciclados e como eles estão
presentes em nossas vidas.
✓ Opcionalmente realizar um passeio (trabalho de campo) pela escola
e solicitar que os alunos recolham os materiais(lixo) espalhados pela
escola e centralizem em um único local.
✓ Solicitar que os alunos separem os materiais conforme orientação de
reciclagem (separação por cor) anterior.
✓ Pode ser trabalhado uma atividade de campo onde os alunos
tenham que realizar esta separação em casa e depois relatam como
foi a experiência.
✓ Pode ser realizada uma pesquisa para saber no bairro quem já faz a
coleta seletiva e como poderiam orientar que assim fosse feita.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

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

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

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

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
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

X A distância

X Formato híbrido

Canal oficial do Futura na Plataforma do Youtube:
https://youtu.be/XPfkJ4BkHbc
(Acesso em 16/06/2020)
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Objetivos de
aprendizagem
Orientações

✓ Estimular o comportamento empreendedor.
✓ Trabalhar a reflexão e empatia sobre o desperdício.
✓ Debater as dificuldades para a execução.
Recursos necessários: Internet; computador e recursos
audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar o acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Peça que discutam livremente sobre as mensagens do filme, sobre o
desperdício, aproveitamento de materiais.
✓ Orientar que realizem uma pesquisa, sobre os desperdícios que
ocorrem em sua casa.
✓ Questionar como diminuir os desperdícios, através do
comportamento empreendedor.
✓ Pode realizar uma atividade em que os alunos tragam objetos que
possam ser aproveitados, usando a criatividade e como podem
reutilizar os recursos já disponíveis com consciência de evitar o
desperdício.
✓ Opcionalmente na atividade de casa envolver os responsáveis na
busca dos materiais e com ideias do que podem ser reaproveitados.
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5 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

PEIXONAUTA: O CASO DA MARINA CONECTADA
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
Comprometimento
X 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
X Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
X 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
X Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
X Empatia e cooperação
X 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
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Canal oficial do Peixonauta na Plataforma do Youtube:
Forma de acesso
https://www.youtube.com/watch?v=iADEBpW7GrA
(Acesso em 16/06/2020)
Objetivos de
✓ Estimular os alunos a refletirem sobre o excesso do uso das redes
aprendizagem
sociais e/ou internet.
✓ Orientar que a comunicação e o planejamento são de extrema
importância para soluções de conflitos.
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Orientações

Recursos necessários: Internet; computador e recursos
audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Orientar que a internet surgiu para facilitar a vida do ser humano,
mas o uso excessivo pode prejudicar as relações humanas e a saúde
mental.
✓ Proporcionar uma roda de conversa sobre as práticas que já utilizam,
especialmente ao celular e quais as coisas boas e ruins de ficar
conectado, como isso pode ajudar e atrapalhar os relacionamentos e
as atividades.
✓ Como utilizar a tecnologia em atividades e desenvolvimento de
ações positivas, como pesquisa, busca de novas informações.
✓ Realizar uma proposta, em que os alunos possam colocar em
práticas as três palavras: Conversar, brincar e se divertir de verdade,
procurar relacionar situações de resolução de conflitos a partir de
situações comuns.
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6 / 50
Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CAILLOU: A BRIGA DE CAILLOU
Todos X 1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
X Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X Ética
X 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
Disponível em /
Forma de acesso

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

5º Ano

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

Autoconhecimento e
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X 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
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Canal oficial do WildBrain Brasil na Plataforma do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=54SCp1Ffgrk
(Acesso em 16/06/2020)
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Objetivos de
aprendizagem
Orientações

✓ Explicar a importância da amizade, cooperação e empatia.
✓ Orientar que através da comunicação pode se resolver conflitos.
Recursos necessários: Internet; computador e recursos
audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Orientar que devemos respeitar as diferenças, que nem sempre as
situações são da maneira que queremos.
✓ Realizar roda de conversa, abordando os temas do episódio,
questionando em grupo, o que cada um gosta de fazer ou não gosta.
✓ Opcionalmente pode propor que em grupo escolham músicas e
desenhos de suas preferências e apresentem para a turma toda,
depois trazer a importância do respeito pelas escolhas de cada um.
✓ Pode propor que cada um escolha em si uma característica, pode ser
bem livre, alguma coisa que goste, que tenha de bom, por exemplo
ajudar os pais, gostar de cantar, etc... Após a apresentação de cada
um valorizar o quanto cada um é único e tem suas escolhas que
devem ser respeitadas.
✓ Opcionalmente, podem ser preparadas cartas com imagens de
atividades e ações que ajudem as crianças a se expressarem sobre
suas características.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

O PAPEL DAS HISTÓRIAS - O CONSELHO DOS RATOS
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
X Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
X Resiliência
Empreendedorismo
X Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
X 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
X
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
X 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
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Canal oficial da TV Rá Tim Bum na Plataforma do Youtube:
Forma de acesso
https://youtu.be/uI7_lErjYNE
(Acesso em 17/06/2020)
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Estimular o planejamento na vida do Empreendedor.
✓ Orientar que não basta ter um planejamento bem feito, se não há
atitudes para executar esses planos.
✓ Citar as atitudes empreendedoras.
Contexto do filme (Sinopse): Após uma assembleia para decidirem em
conjunto como fariam em relação ao inimigo (o Gato), para que não
fossem pegos de surpresa, se depararam com o desafio de execução em
relação ao planejamento feito.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; materiais que
remetam ao filme e situações de imprevistos.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o É preciso ter ação em busca de resultados.
o De nada adianta um bom plano se a sua execução não
acontecer.
o A importância do trabalho em equipe.
✓ Opcionalmente pode deixar descrito algumas atitudes
empreendedoras como:
o Ousadia
o Correr Riscos Calculados
o Iniciativa
o Planejamento
✓ Podem relacionar as atitudes dos ratos com as atitudes
empreendedoras, tanto nos que eles identificaram em alguns
ratinhos como no que faltou para outros quando chegou o
momento da execução do plano.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

Relações
Competências
gerais BNCC

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

DONA CRISTINA PERDEU A MEMÓRIA
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
X Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
X Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e desafios
Trabalhar em equipe
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Pensamento científico/crítico/criativo
Argumentação
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
X Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
X 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
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas
http://portacurtas.org.br/filme/?name=dona_cristina_perdeu_a_memoria
Ficção | De Ana Luiza Azevedo | 2002 | 13 min | RS
(Acesso em 09/07/2020)
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explorar as mudanças e transformações da cidade e sua evolução.
✓ Refletir sobre a importância da valorização das pessoas, respeito aos
idosos no Brasil, na comunidade e nas famílias.
✓ Trabalhar com a importância da relação entre as pessoas e a
valorização do conhecimento trazido pelos mais velhos.
Contexto do filme (Sinopse): Antônio, um menino de 8 anos, descobre que
sua vizinha Cristina, de 80, conta histórias sempre diferentes sobre a sua
vida, os nomes de seus parentes e os santos do dia. E Dona Cristina acredita
que Antônio pode ajudá-la a recuperar a memória perdida.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Valorização do respeito nas relações e diferenças entre
crianças e idosos.
o Mudança dos ambientes na escola, bairro e diferentes pontos
da cidade.
o O funcionamento da mente e da memória.
o A importância das lembranças e histórias.
✓ Desenvolver uma pesquisa de fotografias que revivem o passado e
antigas experiências, observando com o olhar atual as mudanças nas
práticas para depois discutir o que pode ser feito para melhorar a
qualidade de vida a partir do presente, qual foi a evolução. Essa
pesquisa pode incluir relatos de familiares dos alunos a respeito das
memórias e pontos positivos e negativos da evolução.
✓ Após assistir o curta, ouvir a música “Gentileza” de Marisa Monte e
abrir uma roda para conversar sobre respeito às experiências dos
mais velhos, apontando as gentilezas que temos e quais são
necessárias com as pessoas.
✓ Opcionalmente podem realizar a leitura das poesias de Manoel de
Barros (Memórias Inventadas) para trabalhar nossas memórias.
✓ Propor que inventem um personagem e escrevam uma carta
contando memórias criadas e trocar entre a turma.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

RUA DA ESCADINHA 162
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
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
X

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

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
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
X Atividade individual
Fórum
X 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
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas
http://portacurtas.org.br/filme/?name=rua_da_escadinha_162
Documentário | De Marcio Camara | 2003 | 18 min | CE
(Acesso em 09/07/2020)
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explorar a importância de valorizar a criatividade, a arte e o
respeito a locais culturais.
✓ Refletir sobre as histórias que os objetos podem contar e como
isso pode gerar transformação e novas ideias.
✓ Trabalhar o incentivo da vivência artística no cotidiano.
Contexto do filme (Sinopse): Documentário sobre o Museu Christiano
Câmara, que contém mais de 20 mil peças em sua coleção, incluindo
discos de vinil, fotografias, revistas e enciclopédias. Christiano, que
começou como um simples colecionador, é hoje uma das mais
importantes referências culturais em todo o país.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Respeito e valorização da cultura nacional.
o Expressão de ideias e criatividade.
o Compreensão dos espaços culturais.
o Opiniões e expressões do passado.
✓ Introduzir e debater com os alunos a temática dos museus para
descobrir a relação deles com os espaços de cultura e suas
ligações com o passado e algumas memórias e o quanto podemos
explorar e criar a partir do que já existe.
✓ Pedir para que os alunos tragam algum objeto de suas casas que
contem alguma história para compartilhar com a turma,
relacionando o objeto a sua história e projeto de vida, montar
uma exposição onde eles usem esses objetos relacionando o
passado com seus projetos no futuro.
✓ Promover nas escolas o costume de fazer visitas a museus,
integrando ao itinerário escolar as casas de cultura para incentivar
o conhecer histórico e artístico; também a produção de mostras e
exposições de histórias da cultura nacional, inseridas ou não no
cotidiano dos estudantes.
✓ Se possível levar a turma para um laboratório com acesso à
internet para explorar online museus do mundo todo.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

OS CROODS
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
X Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
X 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
X 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
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
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através de DVD ou Plataformas Streaming.
Forma de acesso
Trailer Oficial Dreamworks
https://www.youtube.com/watch?v=-nPvii8SM3U
(Acesso em 20/07/2020)
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Objetivos de
aprendizagem
Orientações

✓ Explorar a criatividade e a inovação.
✓ Conscientizar a todos sobre a resistência a novas ideias e que
mesmo assim não se deve deixar de criar.
Contexto do filme (Sinopse): Em plena era pré-histórica, escondidos na
maior parte do tempo dentro de uma caverna, vivem Grug (Nicolas Cage
/ Hércules Franco), a esposa Ugga (Catherine Keener / Bárbara Monteiro),
a vovó (Cloris Leachman / Mariângela Cantú), o garoto Thunk (Clark Duke
/ Fred Mascarenhas), a pequena e feroz Sandy (Randy Thom / Pâmela
Rodrigues) e a jovem Eep (Emma Stone / Luísa Palomanes). Eles são os
Croods, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo
exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a
adolescente Eep acaba conhecendo o também jovem Guy (Ryan Reynolds
/ Raphael Rossatto) e ele vai apresentar um incrível mundo novo, para o
desespero do paizão protetor. Agora, juntos, eles vão enfrentar grandes
desafios e se adaptar a uma nova e divertida era.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; objetos livres para
criação como por exemplo, réguas, copos descartáveis, borracha, fita
métrica, clips, entre outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda, selecionar o
trecho do filme completo.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Inovação.
o Criatividade.
o Ideias simples podem trazer grandes inovações.
✓ Formar grupos e entregar os objetos para que a partir do que já
existe eles pensem em como desenvolver melhorias e novos
produtos, o que poderia ser transformado aqueles objetos.
✓ Preparar uma apresentação dos grupos e valorizar a criatividade e
a proposta de inovação.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

O SONHO DE JONAS
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
X 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
Disponível em /
Forma de acesso

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
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
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
X Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo

X Presencial, em sala

X

A distância

Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=o_sonho_de_jonas
Ficção | De Gustavo Chiappetta, Jorge Maia | 2008 | 6 min | SP

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 28/06/2020)
✓ Refletir sobre a necessidade de sair da zona de conforto, buscar
autonomia e independência.
✓ Explorar a definição de objetivos e autoconhecimento
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Jonas foi expulso do seu ovo. Por ter
crescido demais foi obrigado a sair do seu silencioso e quente aconchego.
Mas tudo isso irá mudar! Nosso herói vai à luta, custe o que custar!
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Necessidade de sair da Zona de Conforto.
o Adaptação a mudanças, resiliência.
o Importância de se abrir para oportunidades.
o Respeito e cuidado aos animais.
✓ Opcionalmente pode abrir uma roda de conversa para discutir
sobre como os alunos se sentiram e o que pensaram enquanto
assistiam ao curta;
✓ Pode propor que relatem se em algum momento já se viram em
situação onde tiveram que sair da zona de conforto para explorar
coisas novas, como quando iniciaram a escola, mudaram de casa,
trocaram de círculo de amizades, entre outros e quanto é
importante as mudanças em nossas vidas.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

DE ONDE VEM O DINHEIRO
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X 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
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
X 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
autocuidado
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
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
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do link.
Forma de acesso
https://youtu.be/_HeXbeqvFf8
Vídeo produzido pelo Sicredi e a turma da Mônica.
(Acesso em 31/07/2020)
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explorar a educação financeira, planejamento financeiro e a
relação do trabalho e dinheiro.
✓ Refletir sobre o consumo consciente.
✓ Trabalhar o entendimento dos alunos sobre a relação do trabalho
e o dinheiro.
Contexto do filme (Sinopse): Você já tentou explicar para as crianças de
onde vem o dinheiro que você usa para comprar o sorvete preferido
delas? Vídeo apresentado na 6ª Semana Nacional de Educação Financeira
com a Turma da Mônica sobre a relação do trabalho e o dinheiro.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o A importância do trabalho e emprego.
o Relação do dinheiro e trabalho.
o Economia e consumo consciente.
✓ Antes do filme, propor uma roda de conversa questionando como
eles acreditam que vem o dinheiro de seus pais, depois de passar
o filme falar sobre a relação do trabalho e o dinheiro.
✓ Opcionalmente pode propor uma atividade relacionando a
matemática com as finanças, como por exemplo: Indo ao mercado
com 50,00 o que é possível comprar? Faça uma lista com valores
individuais de produtos e peça que eles façam as compras em
uma lista e apresente suas contas.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

AQUARELA
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
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
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
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
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
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=aquarela2039
Animação | De André Koogan Breitman, Andrés Lieban | 2003 | 5 min |
RJ

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 09/07/2020
✓ Estimular o poder criativo dos alunos.
✓ Identificar a partir de suas produções o sonho de cada um.
✓ Conscientizar sobre as mudanças que passamos durante a vida.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Com trilha homônima de Toquinho, Vinicius,
Morra e Fabrizio, o filme faz uma metáfora entre a vida, do nascimento à
morte, e uma pintura de aquarela que, com o tempo, descolore.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; lápis de cor, papel
craft, revistas, jornais, canetas hidrográficas, giz de cera, aquarela.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Resgatar o brincar “antigo” sem condenar o moderno.
o Permitir que a criança seja criança e se divirta.
o Incentivar o pensamento criativo.
✓ Discutir em uma roda de conversa um pouco sobre a vida de cada
um em paralelo com os versos da música Aquarela, destacando
momentos em que o futuro é citado, relembrando momentos de
infância e o caminho até o presente.
✓ Construir uma linha do tempo com as etapas da vida dos alunos,
passado e presente, e com o que eles almejam para o futuro. É
interessante adicionar a linha do tempo do professor para dar
uma perspectiva maior sobre o tempo. Para essa construção pode
ser usado diversos materiais para incentivar a criatividade, como
papel craft para a base e outros papeis, revistas e jornais para a
confecção das anotações, se possível deixar a música ao fundo no
momento da criação e deixar que explorem os materiais como
lápis de cor, canetas hidrográficas, giz de cera a própria aquarela.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CARAS E CORES FABER-CASTELL
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
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
X Ética
Iniciativa
Flexibilidade
X 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
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
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do link.
Forma de acesso
https://www.youtube.com/watch?v=gJ5HZHAYbtk
Ficção | De Marco Schiavon | 2004 | 22 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 09/07/2020
✓ Explicar a pluralidade cultural.
✓ Orientar as questões raciais e as relações entre as classes sociais.
✓ Abrir conhecimentos e vivências que desenvolvam a percepção de
injustiças, preconceitos e discriminações, assim como atitudes que
repudiam essas práticas.
Página 32 de 107

Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Os lápis apresentam uma analogia da música
aquarela para celebrar a representatividade. São 6 tons de pele
diferentes e misturáveis, que estimulam a criatividade e a auto expressão
através de novas combinações.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; papel e lápis de cor.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Propor uma roda de conversa onde explore com os alunos quais
as principais mensagens que o filme quer passar, alguns tópicos
que podem ser explorados.
o Respeito a diversidade.
o Relação das cores com a analogia e a criatividade.
o Suavidade e respeito as diferenças
✓ Propor uma atividade em grupos, onde eles terão que desenhar
com cores a relação de amizade e respeito com cada um, podem
realizar um desenho coletivo, onde cada um do grupo traga um
elemento e depois eles terão que explicar como isso faz parte da
historia criada pelo grupo, valorizando o pensamento de cada um
e o respeito a criação individual e da equipe.
✓ É importante valorizar as criações, individuais e a harmonia do
desenho coletivo.
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Anos
Habilidades /
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Empreendedoras

MARÉ CAPOEIRA
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
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
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
X

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

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

5º Ano

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

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X 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

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=mare_capoeira
Ficção | De Paola Barreto Leblanc | 2005 | 14 min | RJ
Acesso em 09/07/2020
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explicar a arte como fato histórico que contextualiza diversas
culturas, conhecimento dessas produções, dos patrimônios culturais,
artísticos e estéticos, assim como o respeito por todos.
✓ Explorar a importância de ter objetivos e trabalhar seu projeto de
vida com ética.
✓ Trabalhar o respeito as habilidades dos outros e a importância da
amizade.
Contexto do filme (Sinopse): Maré é o apelido de João, um menino de
dez anos que sonha ser mestre de capoeira como seu pai, dando
continuidade a uma tradição familiar que atravessa várias gerações. Um
filme de amor e guerra.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Conhecimento da história e arte da Capoeira.
o Valorização da cultura nacional.
o Origem, prática e linguagens da Capoeira.
o Remeter laços familiares e a importância da herança
cultural nas famílias.
o Respeito ao projeto de vida de cada um, trabalhando com
ética para atingir seus objetivos.
o Valorizar a amizade.
✓ Abrir uma roda de conversa para discutir a temática da Capoeira,
a importância da diversidade de manifestações culturais e do
acesso a essas informações.
✓ Propor uma divisão de grupos para pesquisar sobre a Capoeira:
sua origem; grandes mestres e suas histórias; músicas de rodas de
Capoeira; entrevistar um mestre de Capoeira; outras linguagens
artísticas que envolvam ou façam referências à Capoeira.
E então, compartilhar os resultados em forma de socialização e a
partir dessa troca iniciar a produção de um material multimídia a
respeito do tema. Cartazes, vídeos das rodas e entrevistas, áudios,
fotografias, revistas, textos, músicas, poemas etc.
É interessante desenvolver a fidedignidade das informações,
citações de autoria, um texto conciso e coerente e ainda a
fluência e ortografia dos textos.
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Anos
Habilidades /
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CHICO BENTO EM: NA ROÇA É DIFERENTE
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
X Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
X Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
Ideias e oportunidades
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
X 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
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
Disponível em /
Assistir através do canal da Turma da Mônica.
Forma de acesso
https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc
Acesso em 30/07/2020
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Objetivos de
aprendizagem
Orientações

✓ Explorar as diferenças entre zona rural e urbana hoje em dia.
✓ Trabalhar a valorização do trabalho e da produção rural
✓ Aproximar as diferenças entre as culturas da cidade e do campo.
Contexto do filme (Sinopse): Acostumado com a cidade, o primo Zeca foi
visitar o Chico Bento. O que será que aconteceu nesse encontro?
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais;
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Estilo de vida no campo.
o Diferenças entre a zona rural e urbana hoje em dia.
o Valorização da produção rural.
o Importância do trabalho no campo.
✓ Propor um debate sobre o mundo do trabalho nos dois
ambientes, no campo e na cidade e a relação de importância dos
dois mundos.
✓ Opcionalmente propor uma pesquisa sobre tudo que é produzido
no campo e qual a sua importância e relação com a indústria.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

COMO IMAGINA NO FUTURO
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
X Projeto de vida
X 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
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
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
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
Disponível em /
Assistir através do canal Cartoon sobre a turma da Mônica nos links
Forma de acesso
abaixo:
Trecho 1: https://www.youtube.com/watch?v=NEsbVjafUX4
Trecho 2: https://www.youtube.com/watch?v=YCD1sUe4gUU

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 30/07/2020
✓ Explorar a criatividade e a visão de futuro.
✓ Refletir sobre sonhos e metas e o respeito a cada um.
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Orientações

Contexto do curta (Sinopse): 2 chamadas sobre a relação de como os
personagens da Mônica e do Cebolinha fazem a imagem do outro no
futuro.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; lápis de cor, papeis,
podendo usar revistas e jornais, tesouras e colas.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Relação da imagem que os outros fazem de nós.
o Visão de Futuro
o Sonhos e Metas.
✓ Propor um debatem de como se imaginam no futuro, adultos, não
apenas fisicamente, mas seus sonhos e metas para o futuro.
✓ Opcionalmente propor um painel dos sonhos com o título: Eu
quero ser...
✓ Propor que cada um faça em desenhos ou colagens a sua projeção
de futuro, seus sonhos, como esperam estar quando adultos.
✓ Colar no painel o trabalho de cada um representando a turma
toda no futuro.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

Relações
Competências
gerais BNCC

Estratégia
pedagógica

A MOÇA QUE DANÇOU DEPOIS DE MORTA
Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
X Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
X
Empreendedorismo
Ética
Flexibilidade
Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e desafios
Educação econômica e financeira
X Conhecimento
Pensamento científico/crítico/criativo
X Repertório cultural
Comunicação
Cultura digital
X Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
Dinâmica
Estudo de caso
X
Estudo de texto
Estudo dirigido

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

Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em / Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Forma de
acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_moca_que_dancou_depois_de_morta
Animação | De Ítalo Cajueiro | 2003 | 11 min | DF
Acesso em 09/07/2020
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explicar que a escrita e a leitura atendem diferentes funções e notar suas
relações.
✓ Orientar o conhecimento de características regionais que influenciam essa
linguagem.
Contexto do curta (Sinopse): Baseado em uma história de cordel de J. Borges,
renomado artista popular, e produzido inteiramente com xilogravuras originais
do próprio autor. Um rapaz se apaixona por uma misteriosa moça num baile de
carnaval do interior.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme quer
passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Valorizar diversas culturas presentes na constituição do país
o Reconhecer e valorizar qualidades da própria cultura e ampliação
do repertório cultural.
o Enriquecer a vivência de cidadania.
✓ Conversar sobre o filme, pontos apreciados, críticas à história,
familiaridade com esse tipo de leitura, sensibilizando os alunos a
respeito do tema e abrindo espaço para críticas, permitindo-os construir
opiniões e estabelecer relações com outras histórias já vividas ou
conhecidas.
✓ Também é possível propor a busca de outras histórias de cordel para
construir uma dramatização, separadas em grupos para que todos
tenham uma parte significativa na construção.
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PEQUENOS TORMENTOS DA VIDA
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X 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
X Protagonismo juvenil
Inovação
X Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X 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
X 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
X 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
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=pequenos_tormentos_da_vida
Documentário | De Gustavo Spolidoro | 2006 | 21 min | RS
Acesso em 09/07/2020
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Objetivos de
aprendizagem

Orientações

✓ Explicar a importância do gênero textual dos poemas e sua produção.
✓ Explorar o protagonismo através de obras literárias.
✓ Orientar o respeito e valorização de expressões literárias da cultura
brasileira.
Contexto do filme (Sinopse): Em uma escola, crianças da terceira série
descobrem o universo do poeta Mário Quintana.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Vivência escolar.
o Dificuldades infantis.
o Gêneros literários.
o Repertório cultural nacional.
✓ Antes de apresentar o curta pergunte aos alunos qual o
conhecimento sobre poemas e poesia e converse sobre o assunto.
Algumas obras infanto-juvenis podem ser apresentadas nessa
roda, como Vinicius de Moraes, Ruth Rocha e Cecília Meireles.
Então reproduza o filme e no final abra novamente a roda,
perguntando sobre as semelhanças entre a turma do filme e a
deles, quais foram as novas descobertas e as dificuldades de
compreensão que surgiram.
✓ Também cabe explicar alguns conceitos de poesia e sua
construção, como os versos, estrofes, rimas.
✓ Trazer alguns poemas mostrados no curta, dividir a turma em
grupos , para que façam um estudo de palavras interessantes que
mostrem independência, autonomia, protagonismo e conceitos já
mencionados através do poema selecionado e, assim apresentem
na sala para todos.
✓ Opcionalmente podem fazer uma apresentação como releitura
desse poema em outra linguagem artística como música, teatro,
reescrita, pinturas etc.
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AMIGÃOZÃO
Todos X 1º Ano X 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
X 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
Ideias e oportunidades
X 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
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
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
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=amigaozao
Animação | De Andrés Lieban | 2006 | 1 min | RJ
Acesso em 09/07/2020
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Objetivos de
aprendizagem
Orientações

✓ Refletir sobre a extinção e preservação dos animais.
✓ Desenvolver empatia e solidariedade pelos animais.
✓ Orientar sobre cuidados e apego aos bichos de estimação.
Contexto do curta (Sinopse): Dizem por aí que não é certo chamar de
amigãozão, mas eu não consigo achar um jeito melhor para falar do meu
MAIOR amigo. Tem vezes que as pessoas grandes parecem até esquecer
que eu existo, mas nunca quando ele está do meu lado: nessas horas, eu
sinto que sou mesmo o maior!
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Amor aos animais.
o Cuidado com animais de estimação.
o Preservação de animais selvagens.
o Importância das amizades.
o Imaginação e criatividade.
✓ Em uma roda de conversa, abrir espaço para que os alunos
compartilhem suas experiências com bichos de estimação, quais
tipos de animais são esses e como gostam deles. Depois apontar
as diferenças entre eles e os animais do curta, explicando a
diferença entre animais selvagens e de estimação.
✓ Como atividade para casa, os alunos podem pesquisar e criar uma
ficha técnica dos animais que tem em suas famílias, caso não
tenham um próprio podem falar com vizinhos ou colegas, ou até
pesquisar sobre algum que gostariam de ter. Depois em sala,
reunir essas informações e conversar sobre os dados obtidos e
reforçando o tipo de cuidado que precisamos ter com os animais.
✓ Elaborar um desenho do animal de estimação favorito, usando a
imaginação para deixar o animal exatamente como os alunos
gostariam, mesmo que não exista e abrir um pequeno sarau para
que cada um exponha sua ideia.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

Relações
Competências
gerais BNCC

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

MÃOS DE VENTO E OLHOS DE DENTRO
2º
X Todos
1º Ano
Ano
Argumentação e comunicação
X Autoconhecimento
X Cidadania
X Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
X Empatia e cooperação
Empreendedorismo
X
Ética
Flexibilidade
X
X Ideias e oportunidades
Resolução de problemas e
desafios
Educação econômica e financeira
X Conhecimento
Pensamento
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Comunicação
X
Cultura digital
X
X Atividade em grupo
Atividade individual
Práticas de construção/produção
Dinâmica
Estudo de caso
X
Estudo de texto
Estudo dirigido
X

Presencial, em sala

3º Ano

4º Ano

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

A distância

Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=maos_de_vento_e_olhos_de_dentro
Ficção | De Susanna Lira | 2008 | 13 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 12/07/2020
✓ Explicar a importância da sensibilidade e solidariedade nas relações humanas.
✓ Explorar a criatividade e o respeito as diversidades.
✓ Estimular a criação de poemas e textos áudio-descritivos.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Mãos de Vento e Olhos de Dentro é um filme sobre a
amizade entre Lia, uma menina cega e Tico, um menino solitário e cheio de
imaginação. Eles adoram brincar de ver desenho em nuvem, e, juntos, iniciam
uma jornada de aventura com muita diversão pelo mundo infantil da fantasia.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme quer
passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Sensibilização as diferenças.
o Aproximação de pessoas com deficiências, inclusão.
o Criatividade, respeito aos demais, as diferenças formas de olhar.
✓ Opcionalmente pode reunir a turma antes de apresentar o filme para
questioná-los a respeito do conhecimento que eles têm a respeito de
deficiências, se conhecem pessoas deficientes e como eles vivem/brincam
etc. Depois de assistir ao curta, abrir novamente o espaço para os relatos
dos alunos, as impressões que tiveram, incluindo novas questões como o
olhar de dentro, do coração, das descrições e diferentes formas de ver o
mundo, por exemplo se eles acham que alunos cegos ou com outras
dificuldades de aprendizagem podem brincar e explorar o mundo.
✓ Depois dessa discussão, organizar os alunos em grupos para que pensem
em alguma brincadeira que eles gostam e podem usar olhos vendados,
para algum colega participar das brincadeiras, trabalhando alternativas,
pode também pensar em como serão empreendedores de olhar além dos
olhos de fora, sim com os olhos de dentro.
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DONA CARMELA
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
X Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
Resolução de conflitos
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
X 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
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=dona_carmela
Ficção | De Iziane Filgueiras Mascarenhas | 2004 | 13 min | CE

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 12/07/2020
✓ Explicar a importância dos relacionamentos com os avós
✓ Orientar o desenvolvimento da expressão oral e técnicas de
entrevista.
✓ Estimular a valorização e o conhecimento de histórias de pessoas
empreendedoras.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Augusto, um ator aposentado há mais de
trinta anos, mantém um frio relacionamento com seu neto. Um dia,
convidado a participar de um novo programa infantil de televisão em sua
cidade, o avô revelará ao menino uma face até então desconhecida.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Relações entre avós e netos.
o Paciência e empatia para conhecer coisas novas.
o Valorização das histórias empreendedoras e das
conquistas pessoais de cada um.
✓ Faça um levantamento/discussão entre os alunos para conhecer o
relacionamento entre eles e seus avós ou outros parentes que
possam ter histórias empreendedoras para contar. Após assistir
ao filme com os alunos cada um montará uma pequena entrevista
para fazer aos avós ou outro parente que acharem que pode ter
uma história interessante.
✓ Os alunos devem pensar em que coisas eles gostariam de saber
sobre a vida deles e suas histórias empreendedoras, suas
conquistas e a partir disso elaborar o questionário.
✓ Na próxima aula cada um deverá apresentar ao resto da sala a
entrevista. Os alunos podem utilizar o vídeo ou áudio como
recurso para entrevistar e para apresentar.
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Anos
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PAJERAMA
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
Comportamento empreendedor
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
X Conhecimento
Competências gerais
Pensamento
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
X

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

X
X
X
X

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
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
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
X Presencial, em sala

X A distância

X Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=pajerama
Animação | De Leonardo Cadaval | 2008 | 9 min | SP

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 12/07/2020
✓ Conscientizar sobre os problemas em torno ao desmatamento.
✓ Desenvolver o interesse no plantio de espécies.
✓ Incentivar os alunos a promover ações de preservação do meio
ambiente.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Um índio é pego numa torrente de
experiências estranhas, revelando mistérios de tempo e espaço.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Cuidados com a natureza e a questão da sustentabilidade.
o Desmatamento
o Aumento das civilizações
✓ Uma opção interessante para abordagem seria começar a aula
colocando a música “Benke” de Milton Nascimento para tocar e
fazer um acompanhamento da letra, para que os alunos
sintetizem em uma palavra o que eles sentiram com a música.
Essas palavras podem ser anotadas no quadro e, ao final,
reproduzir o curta.
✓ Depois de assistir, abrir uma roda de conversa para questionar as
relações da música com o curta, ressaltando as palavras anotadas
anteriormente. É importante questionar o que é vivenciado por
eles a partir dessas palavras, podendo adicionar outras que sejam
relevantes.
✓ Opcionalmente pode propor um trabalho de campo onde os
alunos fotografem partes da cidade onde ainda tenha natureza
viva pelos seus caminhos, perto de casa, da escola etc. Quando
levarem as imagens para a sala de aula podem usar de referência
para pesquisar as espécies de plantas, os benefícios que elas
trazem para o meio ambiente e a humanidade e como é possível
contribuir com o meio ambiente local, como por exemplo
arrecadação e plantio de mudas e sementes; apresentar a
pesquisa aos demais colegas para ajudar na conscientização.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

A LENTE E A JANELA
Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
X Cidadania
Comportamento empreendedor
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
Disponível em /
Forma de acesso

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
X Resolução de conflitos
Iniciativa
X Responsabilidade
Sustentabilidade
X Trabalhar em equipe
X Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
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
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

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_lente_e_a_janela
Ficção | De Marcius Barbieri | 2005 | 12 min | DF

Objetivos de
aprendizagem

Acesso em 12/07/2020
✓ Refletir sobre as diferentes realidades sociais e a importância de se
exercer ações solidárias.
✓ Explorar as diferenças de olhares nas situações cotidianas.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Uma menina ganha uma câmera de vídeo no
Natal e sua percepção muda através da lente e da janela.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Tradições.
o Diferenças sociais e econômicas.
o Importância do consumo consciente em diferentes
situações
o Instigar a curiosidade artística.
✓ Opcionalmente pode abrir uma roda de conversa para questionar
aos alunos o verdadeiro significado do natal e o que eles
consideram importante, socializando tradições e costumes para
comemorar a data. Refletir sobre a condição das pessoas para
passar por esses momentos, suas opiniões sobre o curta, sobre as
reações e sentimentos dos personagens e momentos em que
viveram situações parecidas.
✓ Pode incentivar uma ação social para melhorar a noite de natal ou
outra que achar adequada, de famílias que necessitam. O
envolvimento dos alunos com toda a comunidade é importante
para o funcionamento da ação: arrecadando brinquedos,
alimentos e roupas. Os alunos podem produzir em sala alguns
cartões de natal para entregar também. Uma roda para discutir e
socializar a experiência vivida para absorver os aprendizados e
reforçar o momento de solidariedade.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

ESTRELA DE OITO PONTAS
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 X Persistência
X Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
X 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
X Conhecimento
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
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
X Atividade individual
Fórum
X Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X 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
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=estrela_de_oito_pontas
Animação, Experimental | De Fernando Diniz, Marcos Magalhães | 1996
| 12 min | RJ
(Acesso em 14/07/2020)
Objetivos de
aprendizagem

✓ Explicar construção e processos artísticos
✓ Trabalhar obstáculos e superações;
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Uma coletânea de histórias e imagens
criadas por Fernando Diniz, artista do Museu de Imagens do
Inconsciente.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Símbolos e significados.
o Produção artística.
o Geometria e números.
o Códigos e símbolos usados como objetos de arte.
o Capacidade de superação.
✓ Opcionalmente pode conversar com os alunos sobre as formas e
figuras encontradas no curta, técnicas e detalhes observados, e então
disponibilizar diversos materiais artísticos para que os alunos
explorem uma produção artística considerando o que foi visto e
discutido.
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Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

UM LUGAR COMUM
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
Qualidade e eficiência
X Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
X Ética
Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira X Visão sistêmica
Relações
X 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
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
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=um_lugar_comum
Animação | De Jonas Brandão | 2009 | 9 min | SP

Objetivos de
aprendizagem
Orientações

(Acesso em 14/07/2020)
✓ Explicar os efeitos da humanidade no meio ambiente.
✓ Orientar a respeito das amizades e relações importantes durante
nossa vida.
Contexto do filme (Sinopse): Em "Um Lugar Comum", como em qualquer
praça ou parque, Marina e Zezé se conhecem e juntos plantam uma
árvore, que se torna o símbolo de sua amizade. O filme acompanha o
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crescimento e o desencontro dos alunos ao longo dos anos neste mesmo
lugar comum.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Importância da amizade.
o Empatia e confiança, a importância de se colocar no lugar
do outro.
o Respeito ao próximo e cuidados com a natureza.
✓ Opcionalmente pode pedir que os alunos se dividam em duplas ou
trios com seus melhores amigos de sala, para que construam uma
história ilustrada com algum acontecimento marcante dentro da
história de sua amizade.
✓ Se houver possibilidade, orientar em conjunto com a turma o
plantio de arvores, envolvendo o resto da escola, as famílias e a
comunidade.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

A CASA
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
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
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
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
X Exposição dialogada
pedagógica
X 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
Disponível em /
Assistir através da Plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_casa
Animação | De Andrés Lieban | 2004 | 3 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explorar a criatividade através da música.
✓ Trabalhar o lado empreendedor de criar a partir de coisas
imaginárias.
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Contexto do filme (Sinopse): Ao som da famosa canção de Vinícius, um
mímico se diverte construindo uma casa que só é visível para quem
acredita na história.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; papel, lápis.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Valorizar a criatividade e inovação.
o Características dos empreendedores que são capazes de
criar algo imaginário antes de concretizar.
✓ Pedir que os alunos peguem um papel e um lápis e criem suas
casas, mas não precisa ser a casa que moram e sim, como
enxergam a casa ideal que seja acolhedora e feita com muito
esmero.
✓ Após a apresentação abordar a necessidade de ter
comportamentos empreendedores como persistência e iniciativa
para que consiga alcançar objetivos concretos, e tudo que se
torna realidade um dia foi um sonho de alguém.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

A TRAÇA TECA
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
X Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
Empreendedorismo
Ética
X 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
X

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

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
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Atividade em grupo
Exposição dialogada
X 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
X Presencial, em sala

A distância

Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas
http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_traca_teca
Animação | De Diego M. Doimo | 2002 | 8 min |

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 14/07/2020)
✓ Explicar a importância da leitura e sua funcionalidade em diferentes
fases da vida.
✓ Orientar a prática cotidiana de leitura.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Dentro do armário da casa da costureira
Jacira, em um velho casaco laranja, vive Teca, uma curiosa tracinha e seu
ácaro de estimação Tuti. Quando a velha costureira vai devolver um livro
na biblioteca da cidade, leva por engano Teca e Tuti em seu casaco. Tuti,
mais uma vez, havia aprontado uma das suas. Fugindo com o laço de
Teca na boca, some pelos labirintos da biblioteca e arma a maior
aventura. Além do stopmotion, o curta "A Traça Teca" conta com outras
técnicas de animação, como o 3D digital e o 2D, várias cenas em live
action, com cenários e personagens reais.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Gosto pela leitura.
o Curiosidade e conhecimento.
o Criatividade e inovação.
o Bibliotecas e espaços culturais.
✓ Opcionalmente pode levar os alunos à biblioteca para apresentar
obras que participem do tema do curta, contar histórias, fazer
leituras dinâmicas, pesquisar sobre o trabalho de escritores
mencionados e até criar um projeto de clube do livro, seguindo
uma listagem de obras que encaixem na temática.
✓ Pode propor que assistam o filme em casa e realizem uma
pesquisa sobre obras que estimulam a criatividade e depois
apresentam a turma, podendo ser também usando recursos
online.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

O BOLO E O QUEIJO
Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
X 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
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
X Flexibilidade
X 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
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
X 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
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através da Plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=o_bolo_e_o_queijo
Aventura De Andrés Lieban | 2004 | 3 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Orientar a relação entre o que é falado e escrito
✓ Trabalhar a memória de textos e a sonoridade da linguagem (ritmos,
rimas, repetições etc.)
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Como a decisão de uma insignificante barata
pôde alterar o curso da vida de um homem e de toda sua cidade.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Importância e necessidade da linguagem escrita.
o Valorizar diferentes formas de linguagens.
o Garantir o espaço de brincadeiras infantis.
✓ Opcionalmente pode promover situações e jogos de contar
histórias pelos alunos, resgatando a estrutura e características de
gêneros conhecidos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

O PODEROSO MELÃO
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
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
X
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
Comunicação
X Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
X Atividade individual
Fórum
X 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
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=o_poderoso_melao
Animação | De Cameron Chittock | 2005 | 12 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 14/07/2020)
✓ Estimular a imaginação e criatividade.
✓ Orientar a respeito de sucatas e reciclagem.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): A série conta as histórias de Bill Tampinha e
sua égua inseparável, sua melhor amiga Corky. Os dois são feitos de
material reciclado - coisas que jogaríamos fora sem pensar - e em cada
episódio descobrem juntos os detalhes do mundo onde vivem.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Imaginação e criatividade.
o Brincadeiras e diversões.
o Amizades.
✓ Opcionalmente pode conversar com os alunos a respeito do que
eles sentiram quando assistiram o curta e se houve algum tipo de
identificação pessoal. A partir dessas respostas trabalhar a
construção de brinquedos e jogos com materiais recicláveis, que
podem ser coletados pelos próprios alunos.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

RUA DAS TULIPAS
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
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
X Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
X 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
X 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
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=rua_das_tulipas
Animação | De Alê Camargo | 2007 | 10 min |

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 15/07/2020)
✓ Explorar o empreendedorismo, iniciativa e a busca por novas ideias.
✓ Explicar a pesquisa e experimentos.
✓ Orientar o estímulo da criatividade e o valor da pesquisa e ciência.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Um grande inventor acostumado a criar
soluções para todo os moradores de sua rua, a Rua das Tulipas, após ver
a felicidade de todos seus vizinhos descobre que ainda faltava a
felicidade de uma pessoa...
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Ações do homem que levam a invenções.
o Valor da pesquisa e da ciência.
o Comportamentos empreendedores estimulados pela busca
de oportunidades e tendo iniciativa.
o O que resulta da ciência está ao nosso redor.
✓ Discutir com os alunos sobre o que conseguiram absorver do curta
e onde esse tema se relaciona na vida deles.
✓ A partir da pergunta: “o que vocês gostariam de inventar?”, os
alunos podem desenvolver um desenho projetando alguma ideia
que tenham, alguma invenção.
✓ Opcionalmente podem realizar uma pesquisa sobre invenções
importantes da humanidade, coisas que existem atualmente e
que não existiam antes.
✓ Pode envolver a turma em um projeto de usar sucatas para criar
invenções e inovações.
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Título
KACTUS CANINI KID, UMA GRAFICOBIOANIMADA
Anos
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Habilidades /
Argumentação e comunicação
Marketing
Competências
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Empreendedoras
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
X Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
Flexibilidade
Responsabilidade
X Ideias e oportunidades
X Sustentabilidade
Resolução de problemas e desafios
Trabalhar em equipe
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
X Conhecimento
Trabalho e projeto de vida
Competências
Pensamento científico/crítico/criativo
Argumentação
gerais BNCC
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
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
X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em Assistir através da plataforma Porta Curtas.
/ Forma de
http://portacurtas.org.br/filme/?name=kactus_canini_kid_uma_graficobioanimad
acesso
a
Animação, Documentário | De Lancast Mota | 2004 | 13 min | RS

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 15/07/2020)
✓ Refletir sobre preservação do meio ambiente.
✓ Orientar a respeito da vida em sociedade e cultura.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Toda a carreira de Canini, o criador do Zé Carioca
em uma pequena amostra do trabalho de um dos maiores importantes
desenhistas brasileiros.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme quer
passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Incentivo à leitura e consumo de arte.
o História cultural brasileira.
o Produções artísticas.
o Respeito e preservação do meio ambiente.
✓ Discutir com os alunos a respeito de seus potenciais literários e a
identificação da sociedade e quais esferas sociais que estão inseridos.
✓ Opcionalmente propor uma pesquisa de ações praticadas no cotidiano que
afetam de forma positiva a preservação da natureza e cultura, melhorando a
qualidade de vida da sociedade.
✓ Pesquisar sobre o artista mencionado, suas outras obras e produções.
✓ Propor que em grupos criem um personagem e uma história que também
trabalhe questões como sustentabilidade, preservação do meio ambiente e
preparem uma apresentação dessas histórias para a escola.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

CASA DE MÁQUINAS
X Todos
1º Ano
2º Ano
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
Disponível em /
Forma de acesso

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

X
X
X
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

X A distância

Formato híbrido

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

X

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=casa_de_maquinas
Animação | De Daniel Herthel, Maria Leite | 2007 | 5 min | MG

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explicar o processo do efeito dominó, reação em cadeia, máquina de
Rube Goldberg.
✓ Orientar o encontro de relações entre as ações dos alunos e o efeito
dominó.
✓ Estimular a criatividade, invenção e inovação
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Uma chave inicia o funcionamento de uma
complexa estrutura mecânica onde planejadas reações em cadeia e acaso
se misturam em cooperação. O movimento é mostrado em seu princípio
enquanto energia e o caminho em que percorre, seja esse rumo à
sincronia, caos ou algo entre os dois.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme.
✓ Informar que passará um filme e que fará algumas pausas para uma
tempestade de ideias.
✓ Depois de alguns segundos do filme perguntar o que eles acham que
será aquilo e ir anotando no quadro.
✓ Fazer umas duas paradas e depois assistir o filme até o final.
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Funcionamento das coisas.
o Criatividade e engenhosidade.
o Consequência das ações.
✓ Propor uma roda de conversa sobre o trabalho em equipe e como
tudo funciona uma engrenagem, como o trabalho de uma pessoa
influencia na outra.
✓ Opcionalmente pode propor um trabalho de campo sobre os
conceitos de invenção e inovação.
✓ Também como opção identificar um problema e como poderia ser
solucionado com alguma invenção, podendo inclusive propor que
criem um protótipo e depois apresentem em uma feira de
inovações.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

O NOSSO LIVRO
Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano X 5º Ano
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
X Iniciativa
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
X
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
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
Disponível em /
Assistir através da Plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=o_nosso_livro
Ficção | De Claudia Rabelo Lopes, Luciana Alcaraz | 2005 | 15 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explicar novos gêneros literários.
✓ Orientar a aproximação e prática de construções de textos literários e
criativos.
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Orientações

Contexto do filme (Sinopse): Isabel e Roberto não se conhecem, mas
trocam bilhetes em livros numa biblioteca, até que descobrem que estão
apaixonados.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Expressão de sentimentos.
o Ambientes culturais e bibliotecas, atualmente temos
ambientes virtuais que se assemelham as bibliotecas,
fazendo um paralelo com a proposta das bibliotecas físicas
com as atuais.
o Modos de comunicação antigos e atuais.
o Comunicação.
✓ Inicie uma roda de conversa e peça para que todos socializem suas
impressões sobre o filme. Questione qual foi a forma que os
personagens usaram para se comunicar, e quais os gêneros textuais
que foram usados durante a história. Nesse momento introduza as
características dos gêneros, carta, bilhete, poesia.
✓ Pode ser feita uma troca de cartas entre os alunos, pode ser feito um
sorteio parecido com amigo secreto que eles têm que escrever para
seus amigos ocultos e depois se revelam.
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Título
Anos
Habilidades /
Competências
Empreendedoras

MINHOCAS
X Todos
1º Ano
2º Ano
X Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
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
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

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

5º Ano

Trabalhar em equipe

X

Visão sistêmica
Trabalho e projeto de vida
Argumentação

Autoconhecimento e
autocuidado
X 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
X Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X A distância

X Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=minhocas
Animação | De Paolo Conti | 2006 | 15 min | SP

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explicar procedimentos de pesquisa e conhecimento.
✓ Orientar o espírito investigativo, a curiosidade.
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Contexto do filme (Sinopse): Quando a criança está pronta para
perguntar, os adultos podem não estar preparados para responder. O
dilema do questionamento, enfrentado por pais e filhos, é o assunto
dessa família de minhocas, na qual o Júnior está crescendo e ainda não
conseguiu do pai, da mãe e do avô nenhuma resposta convincente para
uma questão que não para de intrigá-lo: por que é proibido cavar para
cima?
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Importância da pesquisa.
o Curiosidades e desafios.
o Conhecimento a partir do senso comum.
✓ Discutir com os alunos as questões vistas no curta, como eles se
relacionam e se já passaram por situações parecidas.
✓ Levantar questões e curiosidades, anotar as ideias dos alunos em
um quadro e então, reproduzir e mostrar a letra da música “Oito
Anos” de Adriana Calcanhoto e encontrar semelhanças com as
ideias que apareceram.
✓ Selecionar algumas das questões abordadas que são mais
interessantes para que os alunos pesquisem sobre as temáticas e
compartilhem com a turma após o resultado da pesquisa.
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ANIMANDO
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
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
X Criatividade
Protagonismo juvenil
X Inovação
X Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
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
autocuidado
X Comunicação
Empatia e cooperação
X Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
X Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
Fórum
X Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X 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
Disponível em /
Assistir através da Plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=animando
Animação | De Marcos Magalhães | 1983 | 13 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explicar o reconhecimento de histórias em pequena escala.
✓ Orientar a identificação de técnicas e processos artísticos.
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Contexto do filme (Sinopse): As várias técnicas de animação no cinema,
em filme realizado em parte nos estúdios do National Film Board do
Canadá.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Técnicas de animação.
o Processos artísticos.
o Criatividade.
✓ Opcionalmente pode conversar com os alunos sobre as técnicas
observadas no curta e relacionar com as que eles já conhecem,
referências etc.
✓ Também seria interessante construir uma breve narrativa com a
turma toda e separá-los em grupos para criarem as cenas do
mesmo modo do curta, usando aplicativos de celular ou
programas no computador para fazerem os registros.
✓ Essa atividade pode ser feita a distancia usando recursos web e
depois publicar o resultado em alguma plataforma.
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CLANDESTINA FELICIDADE
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
Comportamento empreendedor
Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
X 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
X

Estratégia
pedagógica

Sugestões de
aplicação
Disponível em /
Forma de acesso

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
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
X Roda de conversa
Estudo de texto
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
X Presencial, em sala

X A distância

Formato híbrido

Assistir através da plataforma Porta Curtas.
http://portacurtas.org.br/filme/?name=clandestina_felicidade
Ficção | De Beto Normal, Marcelo Gomes | 1998 | 15 min | PE

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explicar adaptações de livros para o cinema.
✓ Orientar a produção e adaptação de textos.
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Contexto do filme (Sinopse): Fragmentos de infância, descoberta do
mundo pelo olhar curioso, perplexo e profundo da criança-escritora
Clarice Lispector.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
✓ Perguntar anteriormente o que os alunos pensam que poderia
acontecer na história de uma menina que gostava muito de ler,
fazendo anotações de suas ideias e então, depois de reproduzir o
curta, retomar essas respostas para discutir junto o conteúdo do
tema.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Importância e prazer na leitura.
o Contextos culturais e históricos.
o Literatura nacional.
✓ Abrir uma roda de conversa questionando os hábitos de leitura
dos alunos, se gostam ou não, porque fazem etc.
✓ O que pode ser descoberto com a leitura.
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VELHA HISTÓRIA
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
Comprometimento
Planejamento
X 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
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
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através da plataforma Porta Curtas.
Forma de acesso
http://portacurtas.org.br/filme/?name=velha_historia
Animação | De Cláudia Jouvin | 2004 | 6 min | RJ

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 16/07/2020)
✓ Explicar a transição entre mídias e releituras.
✓ Orientar os princípios de relações fraternais e amizades.
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Contexto do filme (Sinopse): Um dia ao pescar na beira de um rio um
homem pega um peixe. A partir de um gesto de afeto do pescador, os
dois desenvolvem uma linda amizade que é admirada por todos na
cidade. Do poema de Mário Quintana.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; caixa e papeis para a
dinâmica.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Dinâmicas artísticas.
o Releituras e formas de expressão.
o A importância das amizades.
o Respeito ao próximo e valorização das relações
interpessoais.
✓ Opcionalmente pode organizar os alunos em uma roda onde eles
simulem, com uma música, a brincadeira da batata quente, onde
o objeto a ser passado é uma caixa, uma sacola, algo que
contenha alguns papéis com começos de frases relacionados a
amizades e outros temas do curta, para que eles completem com
seus pensamentos.
o Algumas sugestões de frases: ser amigo é...; bom amigo é
aquele...; meu (a) amigo (a) é...; a melhor aventura que
tive com um amigo foi quando...; fiquei triste quando meu
amigo...; quero que o meu amigo...; não gosto quando
meu amigo... e então continuar uma conversa baseada em
suas respostas, valorizando o respeito pelo outro e a
valorização das relações interpessoais.
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VIDA DE GENTE GRANDE
Todos X 1º Ano X 2º Ano X 3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
X Autoconhecimento
X 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
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
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
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
Disponível em /
Assistir através do canal da Turma da Mônica
Forma de acesso
https://www.youtube.com/watch?v=JCXQcfgzR74

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 30/07/2020)
✓ Explicar o mundo do trabalho e a importância de viver cada fase da
vida
✓ Orientar que mesmo crianças já podem começar a ter sonhos,
comportamentos empreendedores como iniciativa e outros.
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Contexto do filme (Sinopse): Enquanto Cebolinha e Cascão estão
preocupados em se preparar para uma "vida de gente grande", Mônica e
Magali tentam lembrá-los que eles ainda são crianças e que há muito o
que brincar.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o A importância de viver cada fase da vida.
o Ter sonhos é importante desde criança, mas tudo tem a
sua hora.
o Que é possível ser empreendedor mesmo não sendo
adulto, ajudando, tendo iniciativa, planejando o que vão
fazer porque é possível empreender nas diferentes
situações da vida.
✓ Opcionalmente propor que os alunos se dividam em grupos e
conversem sobre o que imaginam ser preciso fazer enquanto adultos.
Podem apresentar por desenhos e figuras o que acreditam ser de
bom e ruim na vida adulta.
✓ Relacione atividades cotidianas das crianças com os comportamentos
empreendedores, como por exemplo:
o Planejar e organizar uma brincadeira com amigos
(planejamento);
o Criar um brinquedo ou uma brincadeira (Criatividade);
o Juntar dinheiro da mesada para comprar algo que queiram
(objetivos);
o Ajudar os pais, mesmo quando eles não obrigam e nem
pedem (Iniciativa).
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PROFISSÕES SERELEPE
X Todos X 1º Ano X 2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
X 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
Trabalhar em equipe
desafios
Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
X Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
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
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
Disponível em /
Assistir através do canal Serelepe
Forma de acesso
https://youtu.be/Sa4UURwodzA

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explorar o mundo do trabalho e as profissões.
✓ Orientar uma pesquisa sobre projeto de vida e sonhos para o futuro.
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Contexto do filme (Sinopse): Aprenda de forma divertida as diversas
profissões com essa música muito Serelepe!
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o A importância de cada profissão para o mundo do
trabalho.
o Identificação de oportunidades.
o Reconhecimento das habilidades de cada um.
o Sonhos e projeto de vida.
✓ Opcionalmente propor uma pesquisa sobre as profissões, onde em
grupos eles tragam características de cada atividade e as habilidades
necessárias para cada atividade.
✓ Pode montar uma apresentação de cada profissão na visão dos
alunos, relacionando a sua importância para o mercado.
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O QUE VOCÊ QUER SER QUANDO CRESCER
Todos X 1º Ano X 2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
Cidadania
X 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
X 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
X Conhecimento
X Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
X 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
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do Canal Quintal da Cultura
Forma de acesso
https://youtu.be/OGCKgLkEkt8

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explorar os sonhos e objetivos de futuro dos alunos.
✓ Orientar sobre a importância de reconhecer suas habilidades para a
escolha de seus projetos futuros
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Contexto do filme (Sinopse): No especial do Dia do Trabalho, a Doroteia,
o Ludovico e o Osório discutem o que cada um quer ser quando crescer. E
você, o que gostaria de ser quando crescer?
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Reconhecimento das suas habilidades na escolha dos
projetos futuros.
o O que gostaria de ser quando crescer.
o A relação dos projetos pessoais com o mundo do trabalho.
o A importância de ser empreendedor quando realizam as
escolhas para o futuro.
✓ Proponha uma roda de conversa sobre as habilidades de cada um
e respeito as escolhas.
✓ Estimular os sonhos e objetivos desde criança.
✓ Opcionalmente pode propor que façam desenhos com o tema: O
que quero ser quando crescer.
✓ Pode ser realizada uma atividade a distância onde os alunos
assistem o filme e depois realizam o desenho sobre o que quero
ser quando crescer e mandam fotos dos desenhos que realizaram.
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VISITAMOS UMA FAZENDA
Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
X 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
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
autocuidado
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
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
Disponível em /
Assistir através do Canal Quintal da Cultura
Forma de acesso
https://youtu.be/R-rIwrGSFsg

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Refletir sobre a importância da vida e o trabalho no campo
✓ Orientar sobre atividades relacionadas ao trabalho com os animais.
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Contexto do filme (Sinopse): E desta vez, o passeio foi ao Bichomania
Parque Fazenda. Por lá a Dorô e Osório se apaixonaram pelos bichinhos
do berçário, brincaram com os coelhos adultos no meio da mata e
conheceram a vaquinha Branca de Neve
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o A vida e o trabalho no campo.
o O cuidado e a importância dos animais
o A relação dos animais com as crianças
✓ Propor uma roda de conversa com os alunos sobre o que já conhecem
da vida no campo e atividades como tirar leite das vacas, cuidar das
criações de animais.
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O MAIOR CARDÁPIO DO MUNDO
X Todos
1º Ano
2º Ano
Argumentação e comunicação
Autoconhecimento
Cidadania
X Comportamento empreendedor
X Comprometimento
Confiança e autonomia
Criatividade
Inovação
Empatia e cooperação
X 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
Disponível em /
Forma de acesso

3º Ano
4º Ano
X Marketing
X 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
Comunicação
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

Assistir através do Canal Quintal da Cultura
https://youtu.be/M0PIgM8j2L0

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explorar as dificuldades que surgem com a abertura de um negócio.
✓ Orientar sobre a importância de escolher a equipe certa para o
trabalho
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Contexto do filme (Sinopse): Você já se imaginou trabalhando em uma
Pizzaria Maluca onde o cardápio tem o tamanho da imaginação do
cliente? Pois é exatamente assim que esse novo estabelecimento do
Quintal funciona, mas será que o Ludovico vai se sair bem trabalhando
lá?
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Importância do planejamento na abertura do negócio.
o Escolher as pessoas certas para compor a equipe de
trabalho.
o Ter comportamento empreendedor, iniciativa, criatividade
e outras habilidades necessárias para conduzir um
negócio.
✓ Opcionalmente propor a criação de uma dinâmica em grupos,
onde cada grupo irá desenvolver sua pizzaria, eles terão que
“inventar” os sabores das pizzas, criar o nome da pizzaria, fazer
uma propaganda, escolher como farão o atendimento, entre
outras atividades necessárias. Depois cada grupo deverá escolher
3 participantes para continuar atendendo e os demais seriam os
clientes, fazer uma simulação de atendimento onde os 3 alunos
que ficaram no atendimento terão que fazer a propaganda da
pizzaria aos demais. Ao final da rodada de atendimentos,
proponha que comentem como foi a experiência, o que mais
gostaram, o que poderia ter sido melhor e o que puderam
aprender com essa experiência.
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TURMA DA MÔNICA EM EMPREENDEDORISMO
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
X Comportamento empreendedor X Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
X Iniciativa
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
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
Roda de conversa
Estudo de texto
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do canal Contando Histórias para Crianças
Forma de acesso
https://youtu.be/pVmKlFvehcA

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 20/07/2020)
✓ Explicar sobre a importância de acreditar no seu próprio potencial.
✓ Refletir sobre os comportamentos empreendedores como
persistência, qualidade e eficiência, autoconfiança, definição de
metas.
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Contexto do filme (Sinopse): O Cebolinha conversa com o Franjinha sobre
um grande sonho que ele tem na vida. E o amigo tenta ajudar o
Cebolinha a realizar esse sonho. O que será?
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Reconhecer seus potenciais e habilidades.
o Definir objetivos e metas e ir à luta para conquistar seus
sonhos.
o Se comprometer com os resultados, ter iniciativa, acreditar
no seu potencial e se preparar para alcançar os sonhos.
✓ Questione os participantes sobre sonhos e objetivos.
✓ Pergunte se eles acreditam que podem ser empreendedores.
✓ Opcionalmente podem realizar uma pesquisa com os pais e outros
parentes sobre o que é ser empreendedor e empreendedorismo.
✓ Pode pedir que os alunos assistam em casa e enviem a pesquisa
via web.
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AS CIDADES SE TRANSFORMAM COM O PASSAR DO TEMPO
Todos
1º Ano
2º Ano X 3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
X Mundo do trabalho
X Cidadania
Objetivos e metas
Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
X Protagonismo juvenil
Inovação
Qualidade e eficiência
Empatia e cooperação
Resiliência
X Empreendedorismo
Resolução de conflitos
Ética
Iniciativa
Flexibilidade
X Responsabilidade
Ideias e oportunidades
X 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
X
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
X Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
X Atividade individual
Fórum
Práticas de construção/produção
Leitura dirigida
Dinâmica
X Pesquisa
Estudo de caso
Roda de conversa
Estudo de texto
Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do canal FTD Educação
Forma de acesso
https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Trabalhar como eles podem contribuir para um desenvolvimento
adequado das cidades.
✓ Refletir sobre a importância das comunidades e do crescimento
socialmente justo.
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Contexto do filme (Sinopse): O vídeo "As cidades se transformam com o
passar do tempo" mostra aos alunos como é o processo de urbanização
passado pelas cidades.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Ética
o Cidadania
o Como podemos contribuir para o desenvolvimento de
nossas cidades.
o Como contribuir para um crescimento socialmente justo.
o Respeito as gerações.
✓ Opcionalmente pode pedir que eles façam uma pesquisa sobre as
características e a evolução da cidade em que vivem, a construção
dos bairros, as empresas, as tradições.
✓ Podem montar uma apresentação sobre essa evolução, que pode ser
através de fotos, desenhos, recortes de jornais e assim reforcem a
importância da evolução consciente e sustentável.
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ALBERTO SANTOS DUMONT
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
X Comportamento empreendedor
Persistência
Comprometimento
Planejamento
Confiança e autonomia
Projeto de vida
Criatividade
Protagonismo juvenil
X 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
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
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
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 X A distância
X Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do canal Globosat
Forma de acesso
Série: Um cientista, uma história.
https://globosatplay.globo.com/assistir/futura/um-cientista-umahistoria/v/5440135

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explicar
✓ Orientar
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Contexto do filme (Sinopse): Alberto Santos Dumont (1873-1932) ficou
mundialmente conhecido por voar nos primeiros balões dirigíveis com
motor a gasolina. Tempos depois, ele decolou no 14Bis.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o A importância do Santos Dumont e de suas invenções para
a humanidade.
o Inovação
o Invenção
o Comportamentos empreendedores
o Sonhos e metas
✓ Faça uma pesquisa prévia sobre a história do Santos Dumont e
poderá apresentar alguns elementos antes e depois do vídeo, porém
deixe os alunos instigados a procurar mais sobre a história dele.
✓ Propor que realizem uma pesquisa sobre as inovações e invenções de
Santos Dumont e sobre sua história empreendedora, sua persistência,
seus sonhos, sua iniciativa, arrojo e força de vontade.
✓ Opcionalmente pode pedir que façam uma pesquisa sobre outros
nomes que contribuíram para o desenvolvimento e apresentem uma
mostra dos grandes cientistas, empreendedores e inventores.
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DIA MUNDIAL DA GENTILEZA
X Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
X Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
X 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
Resiliência
Empreendedorismo
Resolução de conflitos
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
X
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
Dinâmica
Pesquisa
Estudo de caso
X Roda de conversa
Estudo de texto
X Tempestade de ideias
Estudo dirigido
Trabalho de campo
Sugestões de
X Presencial, em sala
A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do Portal Kairós
Forma de acesso
Dia Mundial da Gentileza
https://youtu.be/A6PWu3EH7Xw

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Refletir sobre a importância da gentileza, da cooperação e do respeito
ao outro.
✓ Orientar sobre empatia e a colaboração para ajudar ao próximo.
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Contexto do filme (Sinopse): Uma demonstração da importância da
gentileza na vida das pessoas.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Gentileza gera gentileza.
o Empatia
o Cooperação
o Respeito ao outro
✓ Propor uma roda de conversa sobre a importância da empatia, do
respeito ao outro, de agir de forma gentil e ajudar ao próximo.
✓ Pode propor que cada aluno pense em uma ação que poderá fazer
para ser mais gentil e ajudar aos demais.
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LIVRO ANIMADO ZEQUINHA E A POUPANÇA
Todos X 1º Ano X 2º Ano X 3º Ano
4º Ano
5º Ano
Argumentação e comunicação
Marketing
Autoconhecimento
Mundo do trabalho
Cidadania
X Objetivos e metas
X Comportamento empreendedor X Persistência
Comprometimento
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
Sustentabilidade
Resolução de problemas e
Trabalhar em equipe
desafios
X 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
autocuidado
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
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
Disponível em /
Assistir através do Canal da Gente
Forma de acesso
https://youtu.be/Zpo9CNzqwRk

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explicar o valor do dinheiro.
✓ Explorar os conceitos de poupança e a valorização do trabalho e ética
nas relações.
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Contexto do filme (Sinopse): Zequinha ganhou uma porca chamada
poupança e tinha o objetivo de cuidar dela para que pudesse no futuro
comprar seu cavalo.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Importância de cuidar do que temos e valorizar o que
ganhamos.
o Relação do dinheiro com as coisas.
o Como a produção e a venda das porcas possibilitou a
compra de outras coisas, assim a relação do trabalho de
cuidar da criação e multiplicação.
✓ Propor que os alunos debatam sobre a sua compreensão da
relação do dinheiro e das trocas, como foi o caso dos porquinhos
com outros produtos.
✓ Conversar sobre o trabalho dos pais, o esforço que fazem para
garantir o sustento familiar e a importância da poupança para o
futuro.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA BIORC - AULA 6 - METAS FAMILIARES
Todos
1º Ano
2º Ano
3º Ano X 4º Ano X 5º Ano
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
X 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
Trabalhar em equipe
desafios
X Educação econômica e financeira
Visão sistêmica
Relações
Conhecimento
X Trabalho e projeto de vida
Competências gerais
Pensamento
Argumentação
BNCC
científico/crítico/criativo
Repertório cultural
Autoconhecimento e
X
autocuidado
Comunicação
Empatia e cooperação
Cultura digital
Responsabilidade e cidadania
Estratégia
Atividade em grupo
Exposição dialogada
pedagógica
Atividade individual
X 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 X A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do canal BIORC
Forma de acesso
https://youtu.be/Rrcsgg9aDLw

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explorar a importância do envolvimento nas metas familiares.
✓ Refletir sobre o dinheiro e a poupança.
✓ Orientar qual a contribuição de cada um no orçamento familiar.
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Contexto do filme (Sinopse): como estipular metas que possam ser
cumpridas em seu orçamento familiar.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Participação desde cedo nas metas familiares
o Compreensão sobre a poupança e orçamento doméstico.
o Responsabilidade de cada um na economia doméstica.
o Educação financeira
✓ Propor uma roda de conversa sobre o dinheiro e o trabalho, o quanto
se envolvem nos objetivos familiares, contribuem para a economia
doméstica, poupança entre outros pontos da educação financeira.
✓ Propor que realizem um trabalho de campo com suas famílias,
fazendo um levantamento dos principais gastos que tem em casa e
onde poderiam economizar.
✓ Abrir um fórum após a atividade de campo onde cada um apresenta
as ideias de economia e o que podem fazer para contribuir com a
poupança e o orçamento doméstico.
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O POTE VAZIO
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
X Comportamento empreendedor X 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
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
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 X A distância
Formato híbrido
aplicação
Disponível em /
Assistir através do canal Estação Criança
Forma de acesso
https://youtu.be/0P2gmjkghf4

Objetivos de
aprendizagem

(Acesso em 31/07/2020)
✓ Explorar os conceitos de ética e responsabilidade
✓ Refletir sobre a importância da persistência e a busca de alternativas,
bem como a dedicação em tudo que fazemos.
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Contexto do filme (Sinopse): Ping era um chinês que adorava cultivar
plantas, apesar de sua persistência e esforço não conseguiu cultivar flores
e apresentar ao imperador, veja mais na história do vídeo.
Recursos necessários: filme; recursos audiovisuais; outros.
Como realizar:
✓ Providenciar acesso ao filme e assistir com a turma toda.
Algumas possibilidades de abordagem, após o filme:
✓ Explore com os alunos quais as principais mensagens que o filme
quer passar, alguns tópicos que podem ser explorados.
o Valorização da verdade.
o Persistência e dedicação no que fazem.
o Reconhecer as falhas e se responsabilizar pelos seus atos.
✓ Proponha um debate sobre Ética e responsabilidade, a
importância da verdade, pode questionar se já passaram alguma
situação que tiveram que assumir a responsabilidade por algo que
fizeram, mesmo que seja um erro cometido, como se saíram e se
contaram a verdade ou não.
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