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1 | EXPRESSÃO CRIATIVA

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. 
E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.”

Paulo Freire

Este material integra o projeto Expressão Criativa, re-
alizado pela Associação Imagem Comunitária com o 
patrocínio da VLI, em parceria com a Escola Municipal 
Deoclides José Pereira, povoado Jatobá, Barra dos Co-
queiros, Sergipe. O objetivo do projeto foi incrementar 
as competências leitora e escritora dos alunos por 
meio de metodologias de aprendizagem ativa que 
estimulam o protagonismo, a criatividade e o enga-
jamento das crianças. 

Para isso, foram desenvolvidas oficinas criativas com 
os educadores e alunos dos 4º e 5º anos – nas quais 
eles experimentaram diversas linguagens de expres-
são – e uma formação para educadores e gestores com 
o tema “Multiletramentos e promoção da leitura e da 
escrita de maneira criativa, participativa e crítica”. O 
material tem como objetivo orientar os educadores 
na formação, apresentando as bases pedagógicas dos 
temas abordados, além de trazer um guia sobre como 
realizar as oficinas criativas com os alunos e multi-

plicar essas práticas em outras oportunidades, para 
outras crianças. 

Esperamos que a vivência do projeto e a leitura desta 
publicação apoie os educadores no cotidiano esco-
lar e que os ajude a se sentirem mais inspirados e 
preparados para promover oficinas criativas e outras 
atividades de aprendizagem ativa em suas redes, em 
busca de uma escola cada vez mais participativa e 
interessante para as crianças. 

Boa leitura!
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Acreditamos que um trabalho consistente de formação 
de leitores deve articular fruição e criação; combinar 
oralidade e cultura letrada; dialogar com a cultura 
popular; unir a literatura às mais variadas linguagens 
artísticas. Esse projeto se baseia nas seguintes pre-
missas:

• A ideia de que a democratização da leitura passa 
necessariamente por fomentar e valorizar a lei-
tura criativa, crítica e emancipadora; 

• A compreensão do ato de ler e escrever como vi-
vências de fruição e expressão, e não como tarefas 
obrigatórias, que não gerariam nenhum tipo de 
prazer; 

• A proposta de possibilitar que os participantes se 
percebam como sujeitos curiosos, críticos e ati-
vos no universo da literatura, sem dar “receitas” 
prontas do que deve ser um bom leitor e uma boa 
atividade de leitura; 

• A necessidade de criar espaços de expressão, cria-
ção, diálogo e troca entre os estudantes, inspira-
dos pela ideia do leitor ativo;

• O uso das metodologias de aprendizagem ativa 
e aprendizagem criativa como abordagens peda-
gógicas que favorecem os aspectos anteriores.

Aprendizagem ativa 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. 
Paulo Freire

As oficinas criativas desenvolvidas com os alunos e 
educadores têm como base metodológica a aprendi-
zagem ativa. Segundo o especialista da Unicamp Ri-
cardo Gudwin (2018), aprendizagem ativa é o conjun-
to de práticas pedagógicas que abordam a questão 
da aprendizagem pelos alunos sob uma perspectiva 
diferente das técnicas clássicas de aprendizagem, tais 

1 Na mesma linha, um conceito também bastante difundido nas inovações educacionais atualmente é o de Aprendi-
zagem Criativa. Ela segue os mesmo princípios da aprendizagem ativa.

como aulas discursivas, em que é esperado que o pro-
fessor “ensine” e o aluno “aprenda”. 

Na aprendizagem ativa, entendemos que o aluno não 
deve ser meramente um “recebedor” de informações, 
mas deve se engajar de maneira ativa na aquisição do 
conhecimento. Nessa nova perspectiva, o foco recai 
nos objetivos de aprendizagem e na elaboração, pelo 
professor, de perguntas, tarefas, exercícios, projetos 
e desafios capazes de mobilizar os alunos a se cons-
tituírem investigadores e sujeitos da produção de 
conhecimentos. Nessa abordagem, o professor tam-
bém é mobilizado, pois é chamado a deixar o lugar de 
“transmissor de informações” e a se constituir como 
um pesquisador criativo, um facilitador de processo, 
que busca, desenvolve e promove formas de engajar 
o estudante. Já o estudante, tem a oportunidade de 
vivenciar de maneira protagonista, processos dinâmi-
cos, participativos e colaborativos de aprendizagem. 
É só quando participamos, nos envolvemos, fazemos 
perguntas e buscamos respostas, que chegamos ao 
conhecimento. 

O professor tem dois papéis principais na Apren-
dizagem Criativa:1 um é o de designer do es-
paço, criando o contexto, o enredo, a história, 
escolhendo os materiais, a disposição da sala. 
A partir do espaço as crianças entram em um 
mundo de fantasia. Outro papel do educador é 
o de mediador, de facilitador do processo. Ele 
verifica se as crianças estão ou não motivadas, 
se estão com dificuldades em algum aspecto do 
projeto, por exemplo. É um papel diferente do 
professor tradicional como fonte de conteúdo. 
Esperamos criar condições, espaços que incen-
tivem as crianças a explorarem sua curiosidade 
e que, assim, fiquem com vontade de aprender 
mais inclusive sobre os conteúdos escolares. 
Que elas se motivem, façam perguntas (BURD, 
2018, p. 14).

Adquirimos e compreendemos aquilo que recriamos, 
o que reinventamos e não simplesmente o que ve-
mos ou escutamos. A educação não é um conteúdo 
que se introduz na mente do educando, mas sim um 
processo em que esse se envolve ativamente . Uma 
grande mudança de paradigma trazida pela aprendi-

2 | BASES METODOLÓGICAS
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zagem ativa é a mudança de foco do produto para o 
processo: “Uma das coisas mais importantes da educa-
ção mão na massa é fazer com que o professor preste 
mais atenção no processo do que no produto, o que 
é mudança de paradigma muito grande em relação à 
educação tradicional, que olha para a prova, que é o 
produto”. Paulo Blikstein, Professor da Universidade 
de Stanford (AIC, 2018a).

A aprendizagem ativa é uma ideia (PORVIR, 2018) fruto 
da convergência das inovações educacionais ante-
nadas aos desafios do século XXI. No Relatório para 
a UNESCO  “Educação: um tesouro a se descobrir”, 
são apresentados os quatro pilares para a educação 
contemporânea (UNESCO, 2018):

• Aprender a aprender
• Aprender a ser
• Aprender a conviver
• Aprender a fazer

Nesse paradigma, além de oportunizar o desenvolvi-
mento da habilidade de conhecer – que diz respeito à 
capacidade de aprender a aprender, a educação deve, 
de forma intencional e planejada, oferecer oportu-
nidades para o desenvolvimento do estudante em 
outras três dimensões essenciais: ser – relacionada à 
construção de sua autonomia, o que envolve a capaci-
dade de fazer escolhas bem fundamentadas, deman-
dando um investimento contínuo na construção de 
sua identidade e seu projeto de vida; conviver, ligada 
à capacidade de relacionar-se de maneira colabora-
tiva nas diversas interações que estabelece com o 
outro, a sociedade, a cultura, o ambiente e o planeta; 
e fazer, que concerne ao preparo para a vida profis-
sional no contexto da economia, do conhecimento e 
da inovação. Para atuar em prol do desenvolvimento, 
pelo educando, das habilidades de conhecer, ser, con-
viver e fazer, o professor é convocado a buscar novas 
formas de ensinar (AIC, 2018a).

Para resumir alguns pontos importantes desse tipo 
de abordagem pedagógica, os autores do conceito de 
Aprendizagem Criativa/Ativa sintetizaram 4 Ps que a 
compõem:

Os 4 Ps da Aprendizagem Criativa

Projetos 
Aprendemos melhor quando trabalhamos ativamente 
em projetos concretos, que possam ser compartilha-
dos com outros. Esses projetos podem ser os mais di-
versos, indo desde um castelo de areia ou um poema, 
até uma peça de teatro, um jogo de computador ou 
um carrinho de madeira. 

Paixão
Quando as pessoas trabalham em projeto pelos quais 
têm interesse, elas trabalham por mais tempo 
e se esforçam mais, persistem diante dos desafios e, 
consequentemente, aprendem mais nesse processo. 

Pares
O desenvolvimento de projetos significativos só é pos-
sível quando faz parte de um ambiente social positivo, 
com pessoas compartilhando ideias, colaborando e 
ajudando no trabalho umas das outras.

Postura de brincar (ou Pensar brincando)
Para além do foco no objetivo final do projeto, apren-
der envolve explorações lúdicas, ou seja, manipular 
diferentes materiais, testar coisas novas, testar limi-
tes e assumir riscos sem ter o receio de errar. 

Adaptado de FABER-CASTELL EDUCAÇÃO, 2018, p. 15.

O desenvolvimento das oficinas criativas, nas quais 
os alunos e educadores foram incentivados a uma pos-
tura investigativa, criativa e colaborativa, vem trazer 
uma experiência prática dessa nova forma de ensino-

-aprendizagem. A intenção é que essa vivência seja 
inspiração para que a comunidade escolar se apro-
prie dessa abordagem e possa criar diversas outras 
atividades educativas ativas em suas redes.
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3 | MULTILETRAMENTOS E PROMOÇÃO DA 
LEITURA E DA ESCRITA DE MANEIRA CRIATIVA, 
PARTICIPATIVA E CRÍTICA 

O ensino da leitura 

As oficinas criativas desenvolvidas com os alunos e 
Um dos desafios que se colocam para os anos iniciais 
do Ensino Fundamental é o de conciliar, de forma se-
quenciada, os processos de alfabetização e letramen-
to. Isso implica assegurar aos alunos tanto a apropria-
ção do sistema alfabético-ortográfico quanto a oferta 
de condições possibilitadoras de uso da leitura e da 
escrita nas mais diversas práticas sociais.

Nesse desafio de alfabetizar/letrar, o processo de 
leitura precisa ser delineado de tal forma que com-
petências e habilidades possam ser desenvolvidas 
tendo em vista a formação de sujeitos leitores que 
saibam se apropriar da tecnologia da escrita para li-
dar com os mais diversos textos presentes em seu dia 
a dia, de maneira a lê-los, compreendê-los e utilizá-
-los em práticas sociais de comunicação.

Ao pensarmos em leitura, interessa-nos entender 
como nossos alunos leem e compreendem os textos 
escritos. Assim, pretendemos, neste material, tecer 
considerações acerca de questões que comumente 
fazemos em nossa prática como professores e que 
nos levam a buscar entender: 1) o que é ler; 2) quais 
são as implicações envolvidas no processo de cons-
trução de sentidos de um texto e; 3) quais são os 
percursos normalmente seguidos pelos leitores du-
rante a leitura. 

Ao refletir sobre essas questões, buscaremos cons-
truir um quadro que nos leve a entender os caminhos 
seguidos por eles na busca da compreensão leitora e 
que nos possibilite auxiliá-los a ler melhor. 
Acreditamos que o ensino da leitura não se esgota 
quando o aluno se torna alfabetizado. Assim, não há 
como delimitar até quando é preciso ensinar a ler 
depois que o aluno domina o código escrito. Sempre 
será possível ampliar a competência leitora.

Concepções de leitura
Já no processo inicial de alfabetização, vários gê-
neros textuais podem e devem ser trabalhados com 
as crianças, que não só aprenderão a simples deco-
dificação escrita / som / significado, como também 
deverão ter acesso a procedimentos para o desenvol-
vimento de estratégias de leitura que lhes permitam 
construir significados e sentidos para os textos a sua 
volta.  

Aprender que os textos têm uma função social, que 
são produzidos a partir de objetivos, tendo em vista 
necessidades reais de comunicação, e que existem 
várias formas de leitura de acordo com esses obje-
tivos é uma das condições para formarmos sujeitos 
leitores que compreendam o que leem, produzam e 
atribuam sentidos envolvidos em situações sociais 
significativas. 

Para isso, é necessário que, como professores, bus-
quemos desenvolver, consolidar e automatizar habi-
lidades que vão desde a “decodificação de signos e 
interpretação de itens lexicais, gramaticais e semân-
ticos, até à reorientação dos próprios procedimentos 
mentais para a compreensão ativa, efetiva e respon-
siva” (BRASIL, 2007, p. 14).

O infográfico a seguir nos possibilita ilustrar alguns 
procedimentos e capacidades que costumam ser 
acionados durante o processo de leitura.



Como 
funciona
a leitura?

- ler de cima para baixo;
- ler da esquerda para a direita; 
- folhear o livro da direita para a 
esquerda e de maneira 
sequencial e não salteada; 
- reler um fragmento para 
verificar sua compreensão;
- etc.

A leitura envolve procedimentos 
(tais como ler de cima para baixo, 
da esquerda para a direita, 
folhear o livro da direita para a 
esquerda e de maneira 
sequencial e não salteada, reler 
um fragmento para verificar sua 
compreensão, etc.) e capacidades 
“perceptuais, práxicas, cognitivas, 
afetivas, sociais, discursivas, 
linguísticas” (ROJO, 2004, p. 2) — 
as quais configuram os sentidos 
de um texto conforme a situação 
e finalidade de leitura. Tais 
capacidades, por sua vez, 
subdividem-se em diferentes 
categorias ou subdimensões, 
sendo elas 1) capacidades de 
decodificação (compreender 
diferenças entre escrita e outras 
formas gráficas, conhecer e 
reconhecer o alfabeto, ler 
globalmente palavras escritas, 
etc.); 2) capacidades de 
compreensão (ativação de 
conhecimentos, localização de 
informações, produção de 
inferências, checagem de 
hipóteses, generalização e/ou 
síntese de informações, etc.); e 3) 
capacidades de apreciação e 
réplica ao texto (recuperação do 
contexto de produção, definição 
das finalidades de leitura, 
percepção de intertextualidades, 
apreciações estéticas, afetivas, 
éticas e/ou políticas, etc.).

O leitor faz uso de
procedimentos…

a) perceptuais (sentidos);
b) práxicas (açã0);
c) cognitivas;
d) afetivas;
e) sociais; 
f) discursivas 
(comunicação);
g) linguísticas.

a

c

b
g

…e também de
capacidades…

d

f

e

2. Compreensão
- ativação de 
conhecimentos;
- localização de informações;
- produção de inferências;
- checagem de hipóteses;
- comparação; 
- generalização e/ou síntese 
de informações a partir da 
análise dos dados; 
- etc.

3. Apreciação e réplica
- recuperação do contexto 
de produção; 
- definição das finalidades 
de leitura; 
- percepção de 
intertextualidades;
- apreciações estéticas, 
afetivas, éticas e/ou 
políticas, etc.

1. Decodificação
- compreender diferenças 
entre escrita e outras formas 
gráficas;
- conhecer e reconhecer o 
alfabeto; 
- ler globalmente palavras 
escritas; 
- etc.

…que envolvem
decodificação,
compreensão e
apreciação/
réplica

Elaboração de Luciana Mazur e Marcos 
Celírio Santos para os Cadernos de 
Educação Solidária, Língua Portuguesa, v. 4, 
com base em ROJO, Roxane. Letramento e 
capacidades de leitura para a cidadania. 2004. 
Disponível em: <https://goo.gl/Ucp3hd>. 
Acesso em: 27 set. 2018.
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Concepção de leitura apoiada no texto
Considerando as primeiras concepções de leitura, em 
meados da década de 60, apoiadas em um modelo 
estruturalista, o ato de ler era percebido como uma 
atividade mecânica em que se buscava a recuperação 
de informações do texto de forma inquestionável. 
Segundo Pearson (1994), não se consideravam varia-
ções individuais no processo de compreensão, sendo 
o texto um objeto autônomo. Nesse contexto, o leitor 
não era considerado relevante. Sua postura passiva 
minimizava sua importância. 

Ainda hoje esse modelo estruturalista de leitura é en-
contrado em materiais e atividades escolares. Ques-
tões que solicitam a mera transcrição de trechos dos 
textos trabalhados ou a simples resposta a questões 
como “o que, quando, quem, como e onde isso ocor-
reu?”, que exigem a pura decodificação de sentidos 
únicos do texto, são exemplos dessa visão de com-
preensão da leitura, classificada pelo professor e pes-
quisador Luiz Antônio Marcuschi (1996) como 1) com 
falta de horizonte e como 2) com horizonte mínimo. 

A falta horizonte está associada à repetição ou cópia 
e é o que está mais próximo do texto, já que o leitor 
não é considerado com autonomia para construir sig-
nificados, estando, pois, preso a um pretenso sentido 
atribuído pelo autor ao texto. Já o horizonte mínimo 
implica um leitor também próximo do texto, preocu-
pado em identificar informações objetivas, que podem 
ser parafraseadas ou ditas de outra forma e capaz de 
fazer mínimas inferências.

Ao propiciar unicamente atividades que contemplem 
esses dois horizontes, estamos considerando como 
bom leitor aquele que somente responde a perguntas 
identificando informações explícitas do texto que lê.

Para Leffa (1999), considerar que somente o texto 
contém um significado é problemático, pois se pen-
sarmos que o significado está no texto,

[…] o número de significados possíveis tem que 
ser fixo, qualquer coisa entre 1 e um número 
superior a 1, supondo que não exista um tex-
to com 0 significados. O ato da leitura, nesta 
perspectiva do texto, pressupõe que para ha-
ver compreensão é necessário que cada leitor 
em cada leitura acione exatamente os mesmos 
significados na mesma variação de possibilida-
des (LEFFA, 1999, p. 17).

Concepção de leitura apoiada no leitor
Em outra concepção, é possível perceber a leitura 
como um processo de recriação de sentidos não mais 
presos ao texto, mas unicamente à figura do leitor e 
aos seus conhecimentos de mundo, linguísticos, tex-
tuais e enciclopédicos, sem contar os fatores afetivos, 
suas motivações, preferências, etc. 
A perspectiva da leitura como atribuição de sentido 
pelo leitor envolve alguns pressupostos básicos que, 
como aponta Leffa (1999), envolvem:

- uso de estratégias pelo leitor: que avalia e controla 
sua própria compreensão, identifica estratégias ade-
quadas ou não, conforme os objetivos de uma dada 
leitura;

- acesso a informações residentes na memória do lei-
tor e ligadas a suas experiências; 

- conhecimento prévio organizado na forma de es-
quemas ou blocos de conhecimentos estruturados;

- previsões sobre a estrutura do texto que direcionam 
a trajetória de leitura do por parte do leitor;

- conhecimento de convenções da escrita.

Dessa forma, uma importante função do professor é 
estabelecer uma ponte entre o que o aprendiz sabe 
e o que precisa saber ao ler.

Essa perspectiva de leitura com foco no leitor bus-
ca apresentar o que acontece em sua mente quando 
ele lê um texto. Nesse caso, ele é considerado como 
um elemento ativo, que não só extrai significado do 
texto, mas lhe atribui significados, faz previsões, se-
para amostras, confirma e corrige hipóteses (LEFFA, 
1999). Uma crítica que se faz a essa visão de leitu-
ra com foco puramente no leitor é o fato de ele ser 
considerado o único responsável pela construção do 
significado. Assim, prevalece a interpretação que ele 
faz, ainda que ela seja equivocada por uma falta de 
compreensão do texto.

Concepção de leitura apoiada na interação
Sem que se privilegie especificamente o texto ou o 
leitor, distinguimos uma outra perspectiva de leitura 
em que se pode perceber um processo ativo e dinâ-
mico de negociações, no qual autor e leitor, através 
do textos, interagem. Nessa concepção, que podemos 
denominar interacionista, interessa perceber a leitura 
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em um contexto maior, em que o texto é construído 
não só pelo autor quando o produz, mas também pelo 
leitor quando o lê.

De acordo com o professor e pesquisador Vilson Leffa 
(1999), a leitura é um encontro permanente com o 
outro, num processo de interação:

Parte-se do princípio de que para haver inte-
ração é necessário que haja pelo menos dois 
elementos e que esses elementos se relacio-
nem de alguma maneira. No processo da leitu-
ra, por exemplo, esses elementos podem ser o 
leitor e o texto, o leitor e o autor, as fontes de 
conhecimento envolvidas na leitura, existen-
tes na mente do leitor, como conhecimento de 
mundo e conhecimento linguístico, ou ainda, o 

leitor e os outros leitores. No momento em que 
cada um desses elementos se relaciona com o 
outro, no processo de interação, ele se modifi-
ca em função desse outro (LEFFA, 1999, p. 14).

Entender a leitura sob o viés interacionista, segundo 
Leffa, nos remete a olhar a leitura sob a perspectiva 
do texto, do leitor e da comunidade discursiva.

A aula de leitura
O Caderno A alegria de ler e aprender, do Programa 
de Apoio à Leitura e à Escrita do MEC (BRASIL, 2007), 
apresenta uma interessante reflexão quando se pre-
tende a formação do sujeito leitor.

Em resumo, o Caderno propõe:

BRASIL, 2007, p. 22.
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trajetória de vida

interesses

origens

10 passos
para uma 
boa aula 
de leitura

Textos reais são um 
lugar de encontro entre 
autor(es) e leitor(es), 
com compreensão e 
projeção dos contextos 
de produção e 
circulação.

Textos reais 
(autênticos) têm: 
objetivo, autor(es), 
data, suporte (livro, 
revista, jornal, site, 
etc.).

O que fazer nas aulas de leitura?

Para desenvolvermos a competência 
leitora e a formação de leitores, 
devemos considerar alguns passos, 
conforme vemos a seguir.

Somente compreendemos 
aquilo que conseguimos 
articular com nossos 
conhecimentos prévios e 
nosso contexto de vida. Por 
isso, ao realizar um 
trabalho de leitura em sala 
de aula, é fundamental 
aproximá-lo à realidade, às 
ideias e aos 
conhecimentos prévios dos 
estudantes. 

Toda leitura real é 
motivada por um 
objetivo: aprender, 
divertir-se, informar-se, 
etc. Esse objetivo deve 
ser discutido em sala e 
estar claro para o 
aluno. 

PARA QUE 
ESTOU 
LENDO 
ISSO?

O leitor precisa recuperar as 
concepções ideológicas, as 
visões de mundo e as intenções 
do texto; não há textos neutros, 
os traços ideológicos podem ser 
mais ou menos evidentes. 

Leitor

Autor

COMPREENSÃO

Leitura
motivada

Leitura
articulada

Leitura
interativa

EXTRA!
EXTRA!
EXTRA!

Leitura
crítica

1985

Editora

Meu
livro

Autor

Leitura
de textos
reais

#1

#4

#2 #3

#5

WWW

DO

NO
VI

DA
DES MÊS



#7

Os efeitos de sentido produzidos 
pelas escolhas lexicais e os 
diversos recursos utilizados pelo 
autor precisam ser percebidos 
por meio das pistas linguísticas. 
Essa análise também deve ser 
promovida em sala de aula, 
proporcionando uma leitura mais 
profunda.

A
A

A

A

Leitura
apoiada
no texto

Elaboração de Luciana Mazur e Marcos 
Celírio Santos para os Cadernos de 
Educação Solidária, Língua Portuguesa, 
v. 4, com base em ANTUNES, Irandé. Aula 
de português: encontro & interação. São 
Paulo: Parábola, 2003.

32
Leitura
global

O leitor parte da ideia global até 
chegar às ideias secundárias. É 
necessário que, durante as 
atividades de leitura, os alunos 
sejam levados à reconstrução 
textual, partindo das ideias centrais 
até chegar às particularidades do 
texto.

#6

1

#9

A diversidade de gêneros 
textuais precisa estar 
presente na sala de aula.

Leitura
diversificada

Editora

Meu
livro

Autor

@

#8

A leitura literária 
deve estar presente 
na escola, 
proporcionando aos 
alunos momentos 
de deleite e fruição 
dos textos.

Leitura
pelo prazer

#10

Toda leitura deve 
levar a uma ação; em 
outras palavras, toda 
leitura deve levar a 
uma produção, e toda 
escrita deve levar a 
uma atividade de 
leitura.

Leitura
ativa

13 
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Atividades e estratégias para de-
senvolver habilidades de leitura

Ao planejarmos o ensino da leitura, precisamos pen-
sar que atividades podem e devem ser desenvolvidas 
com as crianças contemplando três momentos distin-
tos a saber: pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura.

A seguir, sugerimos alguns passos que podem ser con-
siderados em cada uma dessas etapas.

(Elaboração de Luciana Mazur e Marcos Celírio Santos para 
os Cadernos de Educação Solidária, Língua Portuguesa, v. 4.)

ATIVIDADES DE LEITURA

ANTES DA LEITURA, VOCÊ PODE:

• definir os objetivos de leitura;

• orientar os estudantes quanto à estratégia de 

leitura que você quer desenvolver;

• ativar os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o tema abordado no texto por meio de 

perguntas diversas;

• relacionar o assunto do texto com conhecimen-

tos que os estudantes já possuem;

• explorar o título do texto para que os estudan-

tes façam previsões a respeito deste;

• explorar ilustrações, subtítulos, gráficos, tabe-

las, frases, palavras ou expressões destacadas e 

utilizar esses recursos para levar os estudantes 

a fazerem previsões sobre o texto;

• solicitar que os estudantes façam perguntas 

cujas respostas eles gostariam de encontrar no 

texto;

• dar algumas informações sobre o texto;

• dar algumas informações sobre o autor do texto;

• contextualizar a situação de produção do texto;

• dar algumas explicações sobre expressões ou 

palavras-chave do texto;

• propor um conjunto de palavras retiradas do 

texto para que os estudantes construam frases 

que poderiam estar presentes nele.

DURANTE A LEITURA, VOCÊ PODE:

• ler o texto com os estudantes;

• solicitar que os estudantes leiam silenciosa-

mente o texto;

• propor uma leitura dramatizada entre alguns 

estudantes;

• propor uma leitura coletiva em voz alta;

• incentivar os estudantes a fazerem previsões 

sobre a continuação do texto, após a leitura de 

um trecho;

• solicitar que os estudantes façam perguntas 

cujas respostas eles gostariam de encontrar nos 

trechos seguintes;

• solicitar que os estudantes confrontem suas pre-

dições com as informações do texto, à medida 

que elas forem surgindo;

• solicitar que os estudantes destaquem palavras 

ou expressões desconhecidas;

• incentivar os estudantes a fazerem inferências, 

por meio do contexto, para descobrirem o signi-

ficado de palavras e expressões desconhecidas;

• solicitar que os estudantes destaquem partes 

do texto que não foram compreendidas;

• incentivar os estudantes a fazerem inferên-

cias, por meio do contexto, para descobrirem o 

sentido de um determinado trecho que não foi 

compreendido;

• solicitar que os estudantes destaquem algu-

mas informações, de acordo com seu objetivo 

de ensino;

• fazer lacunas no texto e solicitar que os estu-

dantes as preencham à medida que lerem; 

• solicitar que os estudantes expressem suas rea-

ções após a leitura de trechos do texto;

• solicitar que os estudantes confrontem as ima-

gens com o texto verbal.

APÓS A LEITURA DO TEXTO, VOCÊ PODE:

• solicitar que os estudantes explicitem a ideia 

central do texto;

• promover o confronto entre as previsões reali-

zadas e o texto lido;

• discutir trechos do texto que os estudantes não 

compreenderam;

• explorar o significado de palavras e expressões 

desconhecidas;

• propor um debate sobre as ideias presentes no 

texto;
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• propor perguntas por escrito ou tarefas que exi-

jam uma releitura do texto;

• solicitar a identificação de ideias principais ex-

plícitas no texto;

• solicitar a identificação de detalhes importantes 

(explícitos ou implícitos) do texto;

• solicitar a identificação de características (ex-

plícitas e implícitas) de personagens;

• identificar ideias que não aparecem de modo 

explícito no texto e que devem ser inferidas;

• solicitar a identificação de relações de causa e 

efeito que aparecem de modo explícito ou im-

plícito no texto;

• propor perguntas de apreciação do texto;

• solicitar uma avaliação crítica do texto;

• solicitar um novo título ao texto;

• propor um resumo do texto;

• solicitar o preenchimento de quadros com in-

formações sintetizadas do texto;

• solicitar que os estudantes coloquem em ordem 

cronológica um conjunto de ações de um texto 

narrativo;

• solicitar a continuação de uma narrativa;

• solicitar a produção de um novo desfecho para 

a narrativa a partir do clímax;

• propor a retextualização do texto, passando-o 

de um gênero para outro, ou passando-o da 

linguagem oral para a modalidade escrita (ou 

vice-versa);

• propor a construção de um esquema com base 

no texto lido;

• propor esquemas incompletos para serem com-

pletados pelos estudantes;

• propor a produção de um fluxograma com base 

no texto;

• solicitar a produção de um desenho que repre-

sente o conteúdo lido;

• propor um jogo com perguntas e respostas;

• propor a produção de um novo texto, com base 

no que foi lido;

• propor a dramatização de trechos ou de toda 

a narrativa;

• propor uma pesquisa para melhor compreensão 

sobre o assunto tratado no texto.
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Exemplo de atividade para explorar os gê-
neros textuais
A fim de explorar os variados gêneros textuais que 
circulam em nosso cotidiano, propomos a atividade 
descrita nos passos abaixo.

1. Leve para a sala textos de diversos gêneros 
cujos aspectos formais sejam importantes e 
que serão reconhecidos pelos estudantes, tais 
como: certidão de nascimento, contas de água, 
luz e telefone, carta, folder, carteira de identi-
dade, convites, cartões, recibos, dentre outros

2. Fale das características gerais de cada gêne-
ro, características formais, estruturais, função, 
quem os produz, quem os usa. Enfim, converse 
com as crianças para que tentem adivinhar a 
que gênero você estará se referindo.

3. Leia as partes mais importantes de cada texto 
com as crianças e coloque-os sobre uma mesa 
ou pendure-os em um varal.

4. Após, peça a um aluno sorteado que venha 
identificar onde está determinado documento.

5. Peça que explique o que o levou a identificar 
o documento.

6. Faça isso sucessivamente até que todos tenham 
tido a oportunidade de reconhecer os docu-
mentos.

Caminhadas de leitura (para alunos em pro-
cesso de alfabetização)
Promova “caminhadas de leitura” com as crianças em 
locais diversificados, tais como: a escola, o bairro, o 
mercado, a banca de jornais e revistas. Esse tipo de 
atividade permite que as crianças associem as lin-
guagens verbal e não verbal às situações sociais em 
que elas são utilizadas. Durante a caminhada, esti-
mule as crianças a lerem as mensagens escritas a sua 
volta e as relacionarem aos textos não verbais que 
costumam acompanhá-las. Realize um exercício de 
metalinguagem, estimulando o grupo a explorar a 
função de cada texto. Direcione a conversa com per-
guntas como: quem é o provável leitor desse texto? 
Quem provavelmente o produziu? Com que inten-
ção? Converse também sobre os diferentes formatos 
de apresentação dos textos e sua relação com as fun-
ções que exercem. Por exemplo, uma placa de trânsito 
normalmente não apresenta textos muito longos. Por 

quê? Ou: um outdoor tem que finalidades? Qual é a 
relação entre textos e imagens nele presentes? Qual 
é a sua finalidade? 

LEMBRETE:

Traga sempre questões antes, durante e depois 
da leitura dos textos, como por exemplo:
Quem escreveu este texto? Com que finalidade? 
Para que tipo de leitor? Quais são as caracterís-
ticas deste texto? A que gênero pertence? Há 
presença de ilustrações? Com que finalidade? 
Como foi o tipo de letra usada? O tamanho da 
fonte e cores utilizadas têm alguma relação com 
a finalidade do texto?

Trabalhando a decodificação (para crianças 
em fase de alfabetização)
De forma lúdica, você pode desenvolver a consciên-
cia fonológica e a decodificação imediata das pala-
vras. Escreva com giz, no chão, um poema ou uma 
letra de música conhecidos das crianças. A um sinal 
dado por você, fale uma das palavras para que as 
crianças a identifiquem.

Sublinhar
Um ótimo exercício para ser desenvolvido com as 
crianças é a técnica de sublinhar, pois direciona ao 
destaque das ideias principais de um texto. Além dis-
so, permite o trabalho com palavras desconhecidas 
no texto, a seleção de palavras-chave, o destaque a 
argumentos e evidências. 

Caso se trate de trabalhar a leitura de textos narrati-
vos, é uma boa estratégia para que os alunos obser-
vem como se dão as mudanças de turno entre narra-
dor e personagens. Pode-se trabalhar com diferentes 
cores de lápis ou canetas e estabelecer códigos para 
seus usos. Por exemplo, usar lápis verde para subli-
nhar palavras desconhecidas; lápis azul para ideias 
principais, etc.
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A escrita como processo

O ensino da escrita passou por diversas mudanças 
ao longo dos últimos anos e, em muitos casos, foi 
tratado de forma assistemática e relegado a segundo 
plano em relação ao ensino da nomenclatura grama-
tical. O que se via, há alguns anos, era um ensino 
centrado no domínio de regras e classificações das 
classes de palavras e dos termos das orações. Com 
os avanços dos estudos linguísticos e das metodo-
logias de ensino de língua materna, constatou-se a 
necessidade do ensino sistemático e constante da 
escrita desde a infância. Podemos dizer que a ativi-
dade de escrever deixou de ser considerada como um 
dom natural (com o qual apenas alguns iluminados 
nasciam) para ser vista como uma competência. En-
xergar a escrita como uma competência implica dizer 
que essa competência exige o domínio de uma série 
de habilidades que podem e devem ser ensinadas e, 
portanto, aprendidas. Esse é um pressuposto do qual 
não podemos esquecer. 

É preciso ensinar a escrever e não apenas pedir ao 
estudante que escreva. Não podemos pensar na es-
crita como uma representação do pensamento, mas 
como “um ato artificial, uma tecnologia e, como tal, 
permite-se ser aprendida, desde que corretamen-
te trabalhada em sala” (FERRAREZI JR.; CARVALHO, 
2015, p. 19). 

Outro pressuposto que rege nosso trabalho ao en-
sinar a escrever é: todos nós nos comunicamos por 
meio de textos. Toda interação humana, mediada 
pela linguagem, se dá por intermédio de um texto. 
E que implicações esse pressuposto traz para nosso 
trabalho? Ora, se toda comunicação se dá através de 
textos, nas aulas de português (tanto as de leitura 
quanto as de escrita, oralidade ou análise linguística) 
devemos priorizar o trabalho com o TEXTO. Mais do 
que a leitura ou a escrita de uma palavra ou de uma 
frase isolada, devemos nos ocupar com os textos que 
circulam em nossos ambientes de convivência. 

Feitas essas considerações, podemos nos perguntar: 
Mas, o que é escrever? Para responder a essa per-
gunta, vamos recorrer ao conceito de escrita como 
sendo um “trabalho com/sobre a linguagem, no qual 
há retomadas, reformulações, escolhas a fazer a todo 
momento” (CAVALCANTI, 2010). Essa concepção de 
escrita como trabalho implica ver o ato de escrever 
como o esforço do sujeito que se envolve em uma 
atividade cognitiva e social que se caracteriza como 
um processo contínuo e complexo. Essa atividade en-
volve diferentes momentos: planejamento, execução 
(ou textualização), revisão e reescrita e demonstra 

um “trabalho consciente, deliberado, planejado, re-
pensado” (FIAD; MAYRINK-SABINSON, 2001, p. 63). 

Quando afirmamos que a escrita é uma atividade 
cognitiva e social, estamos chamando a atenção para 
os processos mentais e para as escolhas deliberadas 
pelo autor durante seu trabalho e também para o ca-
ráter interacional e dialógico da linguagem. De acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a 
linguagem

[…] possibilita não só a representação e a re-
gulação do pensamento e da ação, próprios e 
alheios, mas, também, comunicar ideias, pen-
samentos e intenções de diversas naturezas e, 
desse modo, influenciar o outro e estabelecer 
relações interpessoais anteriormente inexis-
tentes. (PCN, 1998)

Nessa concepção, produzir linguagem é produzir dis-
cursos, ou seja, é dizer algo a alguém, de determinada 
forma, em determinado contexto e de acordo com 
determinadas condições de interação. Os PCNs ain-
da consideram que todo texto é uma realização de 
discursos, que se organiza em determinado gênero. 
Sendo assim, reafirmamos nosso pressuposto de que 
o ensino nas aulas de português deve ser centrado 
nos textos e, portanto, a escrita deve ser trabalhada 
com foco na interação. 

Considerar a produção textual sob a perspectiva da 
interação significa dizer

[…] que o produtor, de forma não linear, “pen-
sa” no que vai escrever e em seu leitor, depois 
escreve, lê o que escreveu, revê ou reescreve o 
que julga necessário em um movimento cons-
tante e online guiado pelo princípio interacio-
nal (KOCH; ELIAS, 2014, p. 34).

É o princípio interacional que vai nortear todo traba-
lho de produção textual, seja ele oral ou escrito, e é 
somente por meio dele que nossos alunos poderão 
escrever textos, pois, para produzir discursos, é ne-
cessário que:

a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem 
a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto 
sujeito que diz o que diz para quem diz [...]
e) se escolham as estratégias para realizar (a), 
(b), (c) e (d) (GERALDI, 1997, p. 137).
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Como dissemos acima, o trabalho de escrita como 
processo se organiza em quatro etapas recursivas: 
a) planejamento, b) textualização, c) revisão e d) re-
escrita. 

A) Planejamento
O planejamento é a etapa inicial, que conta com a 
definição do tema a ser tratado (o que dizer), o desti-
natário (para quem dizer), o propósito do texto (razão 
para dizer) e o gênero em que o texto será escrito 
(uma das estratégias para dizer). Outras estratégias 
que podem ser traçadas nesse momento dizem res-
peito, por exemplo, ao tipo de linguagem que será 
utilizada, ao suporte em que o texto vai circular e 
aos recursos que serão utilizados para se alcançar 
o propósito comunicativo. Trata-se de uma etapa de 
suma importância para que o aluno tenha sucesso 
em seu trabalho. Iniciar a escrita de um texto sem 
fazer um planejamento leva a perda de tempo, pois 
o estudante pode ficar muito tempo tentando vencer 
a página em branco. Além disso, pode representar 
também uma perda de trabalho, uma vez que, sem 
planejamento, o sujeito pode se desorientar ou pode 
ter que refazer seu texto diversas vezes durante o 
processo de textualização. 

B) Textualização
A textualização se refere ao momento em que o es-
critor coloca no papel (ou na tela) o que foi planejado 
e envolve a constituição do locutor como sujeito que 
diz algo, bem como a execução das estratégias para 
dizer o que se pretende. Saber quem é o público-alvo 
do texto e qual é o propósito da escrita permite que 
o produtor do texto selecione as informações que ele 
considera importantes e relevantes e ainda o leva a 
colocar em prática com maior segurança as estraté-
gias que serão utilizadas em sua constituição como 
um interlocutor responsável pelo que diz. 

C) Revisão
A revisão é aquele momento em que se faz a leitura 
do texto para avaliar a qualidade da escrita, se o texto 
está adequado, se os objetivos foram cumpridos, se 
as informações estão coerentes e se são suficientes, 
se as estratégias utilizadas foram as melhores, se o 
texto está de acordo com o gênero exigido, se ele 
atende às condições de circulação. 

A professora e pesquisadora Maria Teresa Serafini 
afirma que

[…] enquanto que na primeira versão se pres-
ta mais atenção à gênese das próprias ideias, 
durante a revisão a atenção é posta preferen-
cialmente sobre a constatação de que as ideias 
sejam expressas de modo organizado, claro e 
coerente. (SERAFINI, 1995, p. 81).

A revisão pode ser feita pelo próprio autor e tam-
bém pode ser realizada por terceiros. Na escola, é 
muito comum a revisão ser realizada somente pelo 
professor; no entanto, é fundamental que os alunos 
compreendam a importância de eles mesmos faze-
rem uma última revisão antes de entregar o texto ao 
professor, que também fará suas avaliações, aponta-
mentos e comentários sobre a produção. Há ainda a 
possibilidade de os alunos solicitarem que um colega 
leia seu texto com o objetivo avaliar e dar sugestões. 

D) Reescrita
A reescrita compreende o momento em que o autor 
irá reescrever o texto, fazendo as correções, acrésci-
mos, substituições ou supressões de acordo com os 
problemas que foram identificados durante a revisão. 

As soluções para os problemas, descobertas 
subsequente ou paralelamente à leitura, se-
rão “traduzidas” na reescrita. Essa “tradução” 
evidencia-se através dos ajustes ou mudanças 
não só na forma do texto, mas também no sig-
nificado. Desse modo, reescrever implica análi-
se, reflexão, recriação (GEHRKE, 1993, p. 127). 

Depois de receber as observações feitas na revisão 
do professor ou por outro colega, é importante que 
se faça a reescrita. Para isso, o autor do texto pode: 

a) aceitar a sugestão e reformular o pedido; 
b) aceitar a sugestão e reformular parcialmen-
te o pedido; c) aceitar a sugestão e ir além, 
apresentando outra reformulação além da su-
gerida; d) apresentar reformulações além das 
sugeridas - estas podem ser decorrentes das 
sugestões ou não; e) não aceitar as sugestões, 
ignorando-as conscientemente, ou não acatá-
-las por não conseguir entender o sugerido ou 
por não conseguir reformular seu texto (MENE-
GASSI, 1998, p. 70). 

A escrita e a reescrita devem ser realizadas na escola 
como um diálogo aluno-professor-texto, e o produto 
final desse trabalho deve ser encarado como um pon-
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to de encontro, no qual autor e leitor interagem por 
meio do texto. De acordo com os professores Celso 
Ferrarezi Jr. e Robson Santos de Carvalho, a produ-
ção textual na escola precisa ser considerada como 
um instrumento de desenvolvimento de habilidades 
específicas e estratégias particulares que podem ser 
variadas, tais como:

(a) redigir – incluídas as habilidades específi-
cas e as correlatas;
(b) ler – o que se escreve e o que os outros 
escrevem, criticamente, o que também pres-
supõe domínio de habilidades;
(c) analisar a gramática – do próprio texto e de 
textos alheios;
(d) expressar-se oralmente – lendo o texto pro-
duzido e comentando os alheios;
(e) respeitar – os outros autores, suas ideias e 
seu trabalho;
(f) cooperar – com a produção e na apresen-
tação do texto alheio e aceitar cooperação na 
produção e na apresentação do próprio;
(g) dialogar, discutir, debater – todos os aspec-
tos presentes no próprio texto e no texto de 
outrem (FERAREZI JR; CARVALHO, 2015, p. 22).

Diante de tantas habilidades e estratégias, vemos 
que o trabalho com a produção textual na escola deve 
ser desenvolvido, desde os anos iniciais, de forma 
sistemática, metódica, constante e intencional para 
a formação de bons produtores de textos. 

No quadro abaixo, apresentamos algumas atividades 
que podem ser desenvolvidas em cada etapa da pro-
dução textual (planejamento, textualização, revisão 
e reescrita).

Atividades e estratégias para de-
senvolver habilidades de escrita 

Nesta seção, apresentamos algumas sugestões de 
atividades e estratégias que podem ser utilizadas 
para auxiliar no desenvolvimento de habilidades de 
escrita dos estudantes. As propostas aqui descritas 
são flexíveis e podem ser adaptadas de acordo com a 
idade, nível de escolaridade e perfil dos estudantes.

Cartazes com palavras (para alunos em pro-
cesso de alfabetização) 
Nesse tipo de atividade, solicita-se que os alunos es-
crevam algumas palavras de acordo com a orientação 

do professor (palavras que gosto, ou que acho boni-
tas, ou que não gosto, ou que eu gostaria de ouvir 
todo dia). É importante contextualizar essa atividade, 
fazendo um painel na sala de aula ao qual os alunos 
podem recorrer em outras atividades (como: frases 
que eu gostaria de ouvir todo dia, ou frases que de-
monstram gentileza, etc.). 

Listas de expressões importantes (para alu-
nos em processo de alfabetização) 
Nesse tipo de atividade, solicita-se que os alunos es-
crevam algumas palavras, expressões ou frases, de 
acordo com a orientação do professor (Bom dia! Boa 
tarde! Com licença! Por favor! Muito obrigado! Conte 
comigo! Pode me ajudar?). É importante contextuali-
zar essa atividade, fazendo um painel na sala de aula 
ao qual os alunos e a professora podem recorrer em 
outros momentos durante uma etapa. 

Lacunas
Consiste em apresentar um texto sem alguns elemen-
tos de articulação para que os alunos preencham as 
lacunas adequadamente. Depois que turma terminar 
de completar as lacunas, o professor verifica quais 
palavras foram utilizadas. Por fim, professor e alunos 
comparam as escolhas feitas pelos estudantes com 
o texto original. É importante refletir com os alunos 
sobre as diferentes formas de organizar um texto e 
as diferenças de recursos e sentidos que podem ser 
utilizados. 

Diferentes interlocutores
É muito importante que os estudantes produzam tex-
tos para diferentes interlocutores. Assim, em vez de 
escrever só para a professora dar uma nota, os alunos 
podem ser convidados a produzir textos de diferen-
tes gêneros para: um colega, alguém da família, um 
amigo, a diretora da escola, os alunos de outro turno, 
um escritor, etc. 

Mudança de foco narrativo
Um tipo de atividade que empolga os estudantes e 
que favorece o desenvolvimento de diversas habili-
dades é produção de textos narrativos com diferen-
tes perspectivas. Por exemplo, após ler o conto “Ra-
punzel”, os alunos podem ser convidados a escrever 
o texto em primeira pessoa, sob a perspectiva: da Ra-
punzel, do pai da Rapunzel, da bruxa, do príncipe, etc.
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(Elaboração de Luciana Mazur e Marcos Celírio Santos para 

os Cadernos de Educação Solidária, Língua Portuguesa, v. 4.)

DURANTE O PLANEJAMENTO, VOCÊ PODE:

• propor a leitura de diversos textos de diferentes gêne-

ros sobre o tema a ser trabalhado;

• propor a leitura e a análise de diferentes textos do mes-

mo gênero;

• propor a realização de debates para aumentar o reper-

tório dos estudantes;

• propor rodas de conversa, contação de histórias, etc.;

• propor atividades de pesquisa ou busca de informações 

sobre o tema escolhido;

• levar os estudantes à biblioteca para localizarem textos 

em seu suporte original;

• fazer uma visita técnica (trabalho de campo) a um local 

em que os estudantes poderão ver, discutir e aprender 

mais sobre o tema;

• propor imagens, objetos ou músicas que se relacionem 

com o assunto do texto;

• definir o(s) objetivo(s) da produção;

• definir o suporte e o(s) local(is) de circulação do texto;

• definir o público-alvo do texto;

• diversificar os leitores dos textos produzidos pelos es-

tudantes, acionando parceiros para que sejam interlo-

cutores reais das produções estudantis;

• dar uma lista de palavras que devem aparecer nos tex-

tos dos estudantes;

• dar uma lista de frases que devem aparecer nos textos 

dos estudantes;

• solicitar a continuação de uma narrativa;

• propor que os estudantes produzam um novo final para 

uma narrativa, a partir do conflito ou do clímax;

• apresentar uma parte de uma narrativa e solicitar que 

os estudantes completem o enredo antecedente ou 

completem o enredo subsequente;

• propor que os estudantes produzam a introdução para 

um texto já com desenvolvimento e conclusão;

• apresentar a introdução de um texto e propor que os 

estudantes produzam seu desenvolvimento e conclusão;

• apresentar a introdução e o desenvolvimento de um tex-

to e propor que os estudantes produzam sua conclusão;

• propor uma produção coletiva com a turma para textos 

de diferentes gêneros;

• propor a produção colaborativa (em duplas, trios ou 

grupos) de textos de diferentes gêneros.

DURANTE A TEXTUALIZAÇÃO, VOCÊ PODE:

• acompanhar o processo de escrita, auxiliando os estu-

dantes com dicas e sugestões;

• explorar, com os estudantes, a produção multissemió-

tica de textos;

• propor a busca ou a produção de imagens que farão 

parte da constituição dos textos.

NA ETAPA DA REVISÃO, VOCÊ PODE:

• solicitar que cada estudante revise seu próprio texto;

• propor que os estudantes troquem as produções entre si 

para que um estudante faça a revisão no texto do colega;

• escrever bilhetes orientando a reescrita dos textos;

• fazer indicações dos problemas apresentados nos tex-

tos dos estudantes;

• utilizar um código para classificar os problemas pre-

sentes nos textos;

• propor uma solução APENAS para problemas que os 

estudantes ainda não conseguem resolver sozinhos;

• combinar os diferentes tipos de revisão (resolutiva, in-

dicativa, classificatória e textual-interativa);

• fazer revisões coletivas com a turma.

DURANTE A REESCRITA, VOCÊ PODE:

• explicar aos estudantes quais critérios foram utilizados 

por você durante a revisão dos textos;

• explicar o que significam as marcas feitas por você nos 

textos dos estudantes (as indicações, os códigos, etc.);

• conversar com cada estudante sobre seu texto, mos-

trando diferentes possibilidades de reescrita;

• propor uma reescrita coletiva de alguns textos, mos-

trando aos estudantes diversas possibilidades de cons-

trução textual;

• propor que os estudantes se organizem em duplas para 

que um ajude o outro durante a reescrita;

• propor a realização de oficinas com diferentes ativida-

des para que os estudantes aprendam conteúdos que 

os auxiliarão durante a reescrita (essas oficinas geral-

mente são realizadas após a identificação de erros re-

correntes nos textos da turma);

• acompanhar o processo de reescrita, auxiliando os es-

tudantes com dicas e sugestões.

ATIVIDADES DE ESCRITA



3. MULTILETRAMENTOS E PROMOÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA DE MANEIRA CRIATIVA, PARTICIPATIVA E CRÍTICA 21 

Final diferente
Outra atividade igualmente empolgante consiste em 
solicitar que os alunos escrevam um final diferente 
para um conto ou para uma fábula, por exemplo.

Introdução de uma narração
Para que os alunos compreendam bem a importância 
da situação inicial (introdução) de um texto, pode-se 
apresentar o desenvolvimento e a conclusão e pedir 
que eles produzam o início da narrativa. Essa ativi-
dade os ajuda a perceber a importância da coerência 
entre as diferentes partes de um texto.

Desenvolvimento
Outra estratégia para ajudar na compreensão de cada 
parte do texto consiste em apresentar o início e o 
desfecho de uma narrativa e perguntar aos alunos: 
como podemos completar essa história (conto, fábu-
la, etc,), unindo o que aconteceu no início com o que 
aconteceu no final?

Continuação de uma narrativa
Alguns alunos podem ter dificuldade para começar 
um texto. Para ajudá-los, pode-se apresentar para a 
turma o início de um texto e pedir que eles deem 
continuidade à narrativa.

Depois do final... continuidade de uma nar-
rativa
Às vezes, quando terminamos de ler um livro ou de 
assistir a um filme, ficamos nos perguntando: “O que 
terá acontecido com as personagens após esse final?”. 

Uma atividade instigante é solicitar que os alunos 
deem continuidade a uma narrativa. Para isso, os alu-
nos terão que partir do que já foi escrito para pensar 
em possíveis rumos para cada uma das personagens 
do texto. 

Revisão e reescrita coletiva
Uma boa estratégia para ensinar os alunos a fazerem 
a revisão e a reescrita de seus textos, além de levá-
-los a refletir sobre o processo de escrita, é fazer a re-
visão e a reescrita de forma coletiva. Para isso, deve-
-se selecionar um texto que apresente erros diversos 
(pode ser uma produção de algum aluno da turma ou 
de outra pessoa qualquer) e fazer a revisão junto com 
a turma. Nesse tipo de atividade, é importante que 
os alunos identifiquem os problemas presentes no 
texto analisado e, em seguida, proponham soluções 
com o auxílio da professora. É importante tomar o 
cuidado para que o autor do texto não seja identifi-
cado, evitando, assim, exposição e constrangimentos 
desnecessários. 

Escrita a partir de imagens
Outra atividade que pode estimular a criação textual 
consiste em apresentar aos estudantes uma ou mais 
imagens e propor a produção de textos com base no 
que viram (quase todos os gêneros permitem o uso 
dessa estratégia).

Rimas
Essa atividade consiste em selecionar um poema ou 
canção com rimas e retirar algumas palavras para que 
os alunos completem as lacunas, observando as ri-
mas finais dos versos. Vejamos um exemplo: 
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Após estabelecer uma situação de comunicação (com 
a definição do gênero, público-alvo, objetivos, etc.), 
o professor pode apresentar aos alunos uma lista de 
palavras que devem aparecer na produção textual. 
A quantidade e a variedade de classes de palavras 
sugeridas vão depender do nível de escolaridade dos 
alunos.

 
TEXTO COM LACUNAS     
     

A FOCA
Vinícius de Moraes

Quer ver a foca

Ficar feliz?

É pôr uma bola

No seu _______.

Quer ver a foca

Bater palminha?

É dar a ela

Uma ________.

Quer ver a foca

Fazer uma _______?

É espetar ela

Bem na barriga!

                 
 TEXTO ORIGINAL 

A FOCA
Vinícius de Moraes

Quer ver a foca

Ficar feliz?

É pôr uma bola

No seu nariz.

Quer ver a foca

Bater palminha?

É dar a ela

Uma sardinha.

Quer ver a foca

Fazer uma briga?

É espetar ela

Bem na barriga!

Texto disponível em: <http://www.viniciusdemoraes.
com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/foca>. Acesso 
em: 27 set. 2018.
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4 | OFICINAS CRIATIVAS

Como trabalhar com oficinas - 
orientações gerais de facilitação

Ao nos propormos a trabalhar com o formato de ofici-
nas, em contraposição ao modelo de aulas puramente 
expositivas, nos colocamos em posição de diálogo e 
troca com os alunos, saindo de uma posição hierar-
quicamente superior. O aprendizado por meio de ofi-
cinas proporciona a aprendizagem criativa e estimula 
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, 
como cooperação, iniciativa, liderança, comunicação 
e criatividade. O desenho e a preparação das oficinas 
são etapas muito importantes para garantir a criação 
de um ambiente propício ao desenvolvimento de tais 
habilidades: um espaço de confiança, acolhimento, 
exercício de autonomia e liberdade, onde os parti-
cipantes se sintam confiantes para se colocar, expor 
suas opiniões, errar, falar e ouvir com atenção. A se-
guir, elencamos algumas orientações práticas que 
ajudam na criação desse clima de confiança neces-
sário para a participação ativa dos estudantes: 

1. Organização do grupo em roda ao invés 
de plateia
A disposição mais tradicional de salas de aulas, com 
as carteiras viradas para a lousa e o professor à fren-
te da sala, é usada para aulas expositivas em que o 
esperado é que o professor tenha a fala a maior parte 
do tempo enquanto os alunos têm uma postura passi-
va de escutá-lo. Essa, assim, não é uma configuração 
que estimula o diálogo. 

Para a realização de oficinas (ou aulas que sejam 
mais participativas e estimulem o protagonismo dos 
alunos), é interessante que os participantes estejam 
posicionados em roda. A roda cria uma dinâmica 
espacial em que não há hierarquias, pois não exis-
te uma pessoa em destaque em oposição às demais 
que estão como plateia passiva; na roda, todos se 
enxergam o que facilita as trocas mais diversas; e em 
roda cria-se uma maior disposição para a cooperação, 
pois estão todos em torno de um centro comum com-
partilhado, ninguém está mais perto ou mais afastado 
da dinâmica principal (diferentemente do formato 
tradicional, em que os alunos “da frente” têm mais 
acesso ao professor, enquanto a “turma do fundão” 
fica mais dispersa e isolada). 

2. Acordos coletivos de convivência
O acordo coletivo é uma prática cooperativa que es-
timula a corresponsabilidade do grupo. A premissa 
é que todos irão criar, no início da sua convivência, 
suas regras e que dessa forma todos também serão 
responsáveis por cuidar para que elas sejam respei-
tadas visando o bem estar de todos. O acordo deve 
ser feito no início da oficina ou do ciclo de oficinas, 
e pode ser revisitado sempre. 

Sugestão de dinâmica para criar esse acordo:

1) Identificação das necessidades individuais
Iniciar pedindo que os participantes escrevam (ou 
pensem, caso o grupo não seja alfabetizado) sobre o 
que precisam para estar bem no grupo e nessa ofici-
na. O registro deve ser individual. 

2) Troca em duplas
Depois, os participantes deverão trocar suas opiniões 
com um colega, formando duplas. Nesse exercício de 
troca em pares, o facilitador estimula a escuta atenta, 
sem julgamentos, orientando que cada um deixe o 
outro falar, se sente em frente um ao outro, olhe nos 
olhos e tente oferecer toda sua atenção ao colega.

3) Partilha no grande grupo
Após essa troca, o facilitador coloca uma folha grande 
no centro da roda e todos podem falar quais são suas 
necessidades. Para estimular esse início, o facilitador 
pode dar exemplos de acordos como: cada um fala de 
uma vez; não usar o celular excessivamente; cumprir 
os horários combinados; ter um intervalo; fazer alon-
gamentos; respeitar opiniões diversas. Nessa etapa 
de manifestação das necessidades, o facilitador deve 
ser cuidadoso para acolher todos os pedidos, checan-
do com o grupo se todos estão de acordo. 

4) O que posso oferecer
Depois de listado tudo o que cada um precisa para 
se sentir bem, o facilitador pergunta com o que cada 
um pode contribuir. Enquanto os participantes falam, 
o facilitador anota em uma outra folha ao lado e vai 
checando a aceitação do coletivo para cada ideia. 
Exemplos do que pode ser oferecido: atenção; ajuda; 
respeito; chegar no horário; ajudar a limpar a sala; 
meu bom humor. 
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5) Assinatura simbólica
Após o acordo escrito, o grupo deve assinar simbo-
licamente seu acordo coletivo. Isso pode ser feito 
por meio de uma dança em torno do acordo; um grito 
coletivo entoado com as mãos unidas ao centro; a 
assinatura de fato no papel por escrito ou carimban-
do as mãos.

6) O acordo coletivo deve ficar visível no espaço e 
pode ser revisitado sempre que necessário. 

3. Atenção à chegada e acolhimento dos par-
ticipantes
O modo como o grupo é acolhido marca o clima em 
que a oficina irá se desenvolver. Se um encontro é 
iniciado com uma fala massante, um discurso enfa-
donho ou uma lista de regras, o facilitador terá di-
ficuldade para depois criar um clima descontraído, 
lúdico e participativo. Como em geral não estamos 
acostumados a estar em espaços onde podemos nos 
expressar, é importante que isso seja encorajado no 
início do encontro. Dinâmicas leves, divertidas e de 
curta duração, como brincadeiras, jogos cooperati-
vos e danças são muito indicadas para promover uma 
descontração inicial do grupo e destravar as tensões 
de estar chegando em um momento desconhecido. 
O início da oficina é também o momento de contato 
entre os participantes. Nesse contato inicial, o profes-
sor/facilitador deve estimular a integração do grupo 
de forma não hierárquica e cooperativa, a apresenta-
ção de cada um de modo a valorizar suas qualidades 
para que todos se sintam bem vindos nessa atividade. 

Quando se trata de uma turma que já se conhece e 
conhece o professor, esse entrosamento pode ser algo 
já conquistado. De toda forma, atentar para que a sua 
aula tenha sempre um clima mais acolhedor, aberto à 
participação deve ser uma busca constante.

4. Preparação da oficina
Em uma oficina, assim como em um período de aula, 
o tempo de interação com os alunos é curto e pre-
cioso. Por isso, é importante que todos os detalhes 
de logística e materiais da oficina sejam preparados 
com antecedência para que a oficina não seja inter-
rompida para essa arrumação. O educador deve fazer 
uma listinha de tudo que irá precisar e checar se está 
tudo em ordem para o desenvolvimento das ativida-
des em relação à equipamentos (se vai ter alguma 
música ou imagem, checar se o som está funcionando 

por exemplo), aos materiais (canetas, papéis, tintas, 
etc) e ao espaço (a disposição da sala, se limpeza do 
espaço está como o planejado, etc). 

5. Preparação da oficina
O momento de finalização da oficina é também muito 
importante. Muitas vezes, pressionados pelo tempo 
e pela necessidade de finalização, os facilitadores/
professores não dão atenção devida a esse momento, 
e a oficina termina sem uma conclusão e sem celebra-
ção. A conclusão é essencial para que os participantes 
possam processar seus aprendizados de forma cole-
tiva, refletir sobre o que viram nesse dia e como po-
derão aplicar suas descobertas, dando continuidade 
ao trabalho para além das horas de oficina. No diálogo 
em grupo, as crianças, jovens e adultos constroem o 
sentido da prática que vivenciaram e estreitam os 
laços entre si. Pode ser realizada uma avaliação do 
dia ou do percurso, que além de servir para reflexão 
e síntese dos participantes, serve como indicador so-
bre o processo para o facilitador, que pode redese-
nhar os próximos encontros a partir dos comentários 
do grupo. 

Ao final de cada dia, mesmo que outros encontros 
venham a acontecer, é importante também celebrar 
a oficina, avaliar e reconhecer os aprendizados. A ce-
lebração é uma dinâmica mais leve, de curta duração, 
que fortalece o sentimento de positividade do grupo. 
A ideia é que, a cada oficina, os participantes saiam se 
sentindo encorajados, determinados, felizes com seu 
progresso e com a construção coletiva. Nessa etapa, 
eles podem ser estimulados a falar de seus senti-
mentos e expressar isso por meio de movimentos 
corporais, sons e palavras. O encontro ser finalizado 
em um clima propositivo deixa a sensação de que-
rer participar novamente e de que é possível aplicar 
os aprendizados vivenciados em outros contextos. 
Mesmo em oficinas que tratem de temas difíceis e 
até tristes, é importante a celebração final para que 
na memória afetiva dos participantes fique registrado 
um sentimento de encorajamento e não de cansaço. 

6. Estímulo à cooperação ao invés da com-
petição
Para criar o ambiente de confiança propício à parti-
cipação, diálogo e ao protagonismo das crianças, é 
importante tirar o foco da competição entre os par-
ticipantes. Na competição, cria-se um sentimento 
de comparação e isso pode inibir que os alunos se 
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posicionem, pois não querem “perder” em relação 
aos outros. Já no paradigma da cooperação, é forta-
lecido o sentimento de comunhão, o respeito à diver-
sidade, a inclusão e a percepção de que todos podem 
ganhar juntos. Assim, nas dinâmicas e brincadeiras, 
devemos evitar as competições e comparações com 
frases como “vamos ver quem faz melhor” ou “quem 
é o mais rápido”. Caso se queira utilizar alguma com-

petição de forma pontual ou lúdica, isso deve ser tra-
balhado de forma saudável, com uma atenção cuida-
dosa para que ninguém se sinta excluído ou menos 
capacitado. 

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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5 | ANEXO: GUIA DAS OFICINAS

A seguir, apresentamos o roteiro de cada oficina de-
senvolvida durante o projeto Expressão Criativa para 
que os educadores possam multiplicá-las com outros 

estudantes e também criar novas experiências a par-
tir dessas ideias. 

1. Mapa de afetos - o que vemos no nosso caminho?

“Mapas ajudam a entender o mundo ao redor, e a en-
tender o nosso lugar nele. Também tornam visíveis 
pessoas, sentimentos, histórias que não estão nos 
mapas oficiais.” (Andre Deak, produtor multimídia e 
professor).

Dinâmica de contato
Trânsito
Duração: 
10 a 15 minutos.

Objetivos: 
Descontração do grupo e fortalecimento de vínculos 
entre participantes. 

Materiais necessários: 
Nenhum.

Descrição: 
Todos são convidados a ficar em pé, em uma roda. O 
facilitador irá dar um sinal e, após o sinal, as pessoas 
devem seguir suas orientações:

• primeiro: só trocar de lugar
• segundo: trocar de lugar e dizer um bom dia bem 

animado para pelo menos três colegas
• terceiro:: trocar de lugar e dar três abraços em 

três colegas
• quarto: trocar de lugar e encostar a ponta do dedo 

no nariz de três colegas
• quinta, trocar de lugar cumprimentando três co-

legas de uma forma diferente, jamais feita antes. 

Ao final, o facilitador pode falar que essa foi uma brin-
cadeira para todos se cumprimentarem de forma ale-
gre, carinhosa, respeitosa e criativa, e que podemos 
continuar nosso dia sendo assim. 

Dinâmica de integração
Meu nome, meu gesto
Duração: 
10 a 15 minutos.

Objetivos: 
Integração do grupo, conhecer os nomes dos partici-
pantes, soltar o corpo. 

Materiais necessários: 
Música opcional.

Descrição: 
Todos são convidados a ficar em pé, em uma roda. Cada 
um fala seu nome, dividindo-o em sílabas. Para cada 
sílaba, a pessoa faz um gesto de alongamento, que 
é repetido por todos os colegas. Se dividir em síla-
bas for uma dificuldade, pode fazer um gesto para o 
nome inteiro. Essa dinâmica também pode ser rea-
lizada com uma música e todos dançam repetindo o 
“passo de dança” de quem está com a vez na roda. 

Atividade principal
Mapa coletivo de afetos

Duração: 
Variável. Pela limitação do tempo da oficina, utiliza-
mos 3h. Mas essa atividade pode durar várias aulas 
e também ser adaptada para durar menos. 

Objetivos:
• Produzir um mapa afetivo colaborativo no qual 

os estudantes identifiquem, no território em que 
moram, quem vive naquele espaço, quais são as 
comunidades, grupos, instituições e empresas, 
quais são os espaços públicos, os grupos e os faze-
res culturais e artísticos e os espaços acessados 
pelas crianças (e quais não são). 
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• Promover reflexões, ao longo do processo de 
criação, sobre como enxergam o território e que 
relações estabelecem com o mesmo e com os va-
riados grupos e instituições que o configuram. 

• A partir dos mapas criados, promover a seguinte 
reflexão: como a escola, por meio de seus próprios 
alunos, pode estreitar relações com as redes de 
arte, de cultura e de conhecimento da comuni-
dade?

Materiais necessários: 
• Papel, lápis de cor, caneta e giz de cera;
• Música (opcional);
• Mapas diversos (impressos ou apresentados no 

computador e projetor) para serem apresentados 
como exemplo para os alunos; 

• Superfície para o mapa colaborativo, que deve 
ser grande (no mínimo tamanho A1). Pode ser um 
corte de pano (por exemplo: algodão cru), ou um 
pedaço de papel kraft ou papel cartão; 

• Para a elaboração das imagens sobre o mapa, va-
lem os mais diversos materiais: canetões e cane-
tinhas coloridas, tinta (guache ou para tecido) de 
cores diversas, cola colorida, elementos do dia a 
dia (como folhas, flores, fitas, retalhos). Caso haja 
interesse, também é possível trabalhar com bor-
dados. Podem também ser utilizados materiais 
encontrados no próprio ambiente da escola como 
folhas, sucatas, etc.

Descrição:
1. Conhecendo mapas diversos

Com os alunos sentados em roda, o facilitador expõe 
diversos tipos de mapas, incluindo aqueles que não 
são apenas geográficos e trazem referências afetivas. 
Os estudantes são estimulados a formular perguntas 
sobre os mapas, compartilhar suas impressões, lem-
brar novos exemplos de mapas.

Exemplos de mapas afetivos 

Trecho de mapa 
produzido em Sergipe, 

em oficinas criativas 
realizadas pela AIC.
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Trechos de mapas 
produzidos em Sergipe, 
em oficinas criativas 
realizadas pela AIC.
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Mapa afetivo de uma 
região da Alemanha.

Mapa de uma parte da 
região Nordeste, mos-

trando Sergipe.
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Mapa da 
Aldeia da 
Pedagogia.

Mapa de 
uma parte 
da região 
Nordeste, 
mostrando 
Salvador.
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2) Desenho individual das crianças: o que está no meu 
caminho da escola

Cada criança recebe um papel sulfite e materiais de 
desenho (lápis de cor, giz, canetas). Individualmente, 
elas devem registrar locais, personagens, elementos 
naturais, grupos sociais e culturais que são marcantes 
no seu caminho de casa para a escola. 

3) Roda de partilha sobre o desenho individual

Em roda, as crianças falam sobre seus desenhos. O 
facilitador ajuda o grupo a identificar os elementos 
em comum nos desenhos e vai registrando os pontos 
importantes que podem estar presentes no mapa co-
letivo. Os alunos podem ser divididos em grupos de 
5 a 10 pessoas para essa partilha e para a produção 
do mapa coletivo ou trabalhar como um grupo único. 

4) Criação coletiva do mapa

Na superfície escolhida para criar o mapa coletivo (o 
pano americano cru - 1 a 2 metros - ou o papel gran-
de), os estudantes irão desenhar, colar, pintar, montar 

imagens que representem os elementos registrados 
pelo facilitador na fase anterior (ou seja, os elementos 
que foram comuns nos desenhos individuais). Peça 
que tenham em mente que deverão incluir no mapa 
as comunidades, grupos, instituições e empresas, os 
espaços públicos, os grupos e os fazeres culturais e 
artísticos, além dos espaços acessados por eles. 

• Combine que, em cada grupo (caso a atividade seja 
aplicada em mais de um grupo), todos deverão dar 
contribuições à montagem do mapa. Ao colocar a sua 
contribuição no mapa, cada estudante deverá expli-
car seu significado e importância. 
• Uma vez finalizados, cada grupo deverá apresentar 
o seu mapa à turma, indicando e justificando os ele-
mentos que o constituem. 
• Ao longo das apresentações, problematize as per-
cepções apresentadas, solicitando que pensem sobre 
o que é ser criança nesse território e sobre como a 
escola, por meio de seus próprios alunos, pode es-
treitar relações com as redes de arte, de cultura e de 
conhecimento da comunidade.

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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5) Produção de textos

Durante a atividade, ou ao final dela, as crianças de-
vem escrever um pequeno texto descritivo sobre 
seu local favorito da comunidade. Esse texto pode 
ser realizado em diversos formatos, como poemas, 
legendas, histórias descritivas, anúncios. Os textos 
produzidos poderão servir como base para a conti-
nuidade do trabalho e também ser transformados em 
produtos de comunicação como cartazes e cartões 
postais que podem ser expostos pela escola (junta-
mente com o mapa) e compartilhados com as famílias 
em um evento celebrativo, por exemplo. É possível 
também, a depender da idade dos estudantes, fazer 
uma transição dessa atividade para o mundo digi-
tal, colocando esses textos em mapas online como 
o google maps, que permite a inserção de fotos e 
informações sobre localidades, por exemplo. 

Dinâmica de encerramento/celebração 
Jogo cooperativo “Nó Humano”
Duração: 
10 a 15 minutos.

Objetivos: 
Estímulo ao trabalho em equipe e celebração.
Materiais necessários: 
Nenhum.

Descrição: 
• Todos os participantes formam um círculo dando 

as mãos. Cada um verifica quem está à sua direita 
e à sua esquerda. Isto é muito importante, pois 
pode haver confusão depois, portanto, peça que 
cada um fale alto pra si e para os outros: “João 
está à minha direita e Ana, à minha esquerda”, 
por exemplo. 

• Diga para soltarem as mãos e caminharem pelo 
espaço, aleatoriamente, até ouvirem um sinal 
(palma ou assovio). Ao ouvi-lo, todos param onde 
estão. 

• Agora, sem sair de suas posições, deverão dar 
sua mão direita para quem estava à sua direita e 
sua mão esquerda para quem estava à esquerda. 
Vai se formar um nó de pessoas, que deverá ser 
desfeito, voltando o círculo à posição inicial, sem 
que ninguém solte as mãos. Quando o círculo é 
concluído, o grupo comemora! 

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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Dinâmica de aquecimento
Manchas vivas 
Duração: 
10 a 15 minutos.

Objetivos: 
Soltar o traço e a imaginação e começar a reflexão 
de que vários objetos podem se transformar em per-
sonagens. 

Materiais necessários: 
Papel branco, giz de cera de várias cores, lápis ou ca-
neta. 

Descrição: 
Antes de iniciar as atividades, o educador apresenta 
o objetivo do dia. Sentados em roda nas mesas, cada 
aluno recebe uma folha em branco. Cada um esco-
lhe três cores de giz de cera e é convidado a fazer 
manchas de formatos aleatórios no papel. Depois, 
irão transformar essa mancha em um personagem, 
acrescentando um rosto, braços, pernas, asas, antenas 
e outros elementos que o façam parecer vivo.
 

Atividade principal
Criação de personagens

Duração: 
Variável. Na ocasião utilizamos 3h, mas essa ativida-
de pode durar várias aulas e também ser adaptada 
para durar menos. 

Objetivos:
• Se familiarizar com o processo criativo de um per-

sonagem
• Criar um personagem novo e original, pensan-

do nas suas diversas características tanto físicas 
quanto emocionais

• Criar um fantoche a partir de materiais criativos
• Desenvolver a criatividade, imaginação e habili-

dades de expressão, trabalho em grupo, escrita 
e criação de histórias. 

Materiais necessários: 
• Papel, lápis de cor, caneta e giz de cera;
• Imagens de personagens já conhecidos como re-

ferência;

• Papelão duro ou saco de papel para usar como 
base para fantoches;

• Espeto de churrasco ou picolé para sustentação 
do fantoche;

• Materiais diversos para customização dos bonecos 
como retalhos, papéis coloridos, novelos colori-
dos, giz, canetas. 

Descrição:
1. Conversa sobre nossos personagens favoritos e 
análise de personagens conhecidos

Com os alunos sentados em roda, o facilitador esti-
mula os alunos a lembrar quais são seus personagens 
favoritos para introduzir o tema por uma via afetiva. 
Depois, são mostradas imagens de personagens já co-
nhecidos e o facilitador pede para os alunos falarem 
o que sabem sobre eles, estimulando a conversa com 
perguntas. Na oficina, mostramos a Magali, o “fogo 
corredor”, personagem folclórico local, um boneco de 
fantoche do Mamulengo de Cheiroso, já que as crian-
ças tinham visto exposição sobre esse reconhecido 
grupo de teatro de bonecos de Sergipe. Na seleção 
de personagens para serem usados de exemplos, é 
importante lembrar-se de contemplar a diversidade 
e reforçar exemplos positivos como valorizar heróis 
negros e personagens femininas fortes e indepen-
dentes, uma vez que em geral na mídia e no univer-
so de personagens infantis, é muito comum ainda a 
prevalência de personagens masculinos e brancos 
representados como heróis. 

2. Escrita criativa – criando nosso personagem

• Organize os alunos em grupo de cerca de cinco 
pessoas. A escrita será individual, mas essa orga-
nização estimula que eles se ajudem e contribui 
para a orientação mais próxima do facilitador. 

• Distribua um roteiro de perguntas que orientem 
as crianças a pensar em como será seu persona-
gem. Utilizamos o roteiro abaixo, mas o educador 
pode adaptar as pergunta conforme seu interes-
se. 

• O que é seu personagem? (um animal, uma pes-
soa, um ser imaginário, um objeto...)

• Qual o nome do seu personagem?
• Quantos anos ele tem?
• Quais as cores do seu personagem?
• Como ele é fisicamente? (qual tamanho, for-

mato, roupas, características)

2. Criação de personagens e microcontos



5. ANEXO: GUIA DAS OFICINAS  34 

• Quais as características emocionais do seu per-
sonagem?

• Quais as habilidades do seu personagem? Tem 
algum poder especial?

• Quais os defeitos do seu personagem?
• Do que ele tem medo?
• O que ele gosta de comer?
• Como ele se diverte?
• Quais são os sonhos do seu personagem?
• Escreva o que mais você quiser sobre ele.

O facilitador circula por todos os grupos apoiando a 
escrita dos alunos que tem mais dificuldade, expli-
cando o que significa cada uma das perguntas do ro-
teiro e provocando os alunos a imaginarem um perso-
nagem original. Muitas vezes, a tendência de algumas 
crianças é procurar escrever sobre personagens que 
já existem, pois têm dificuldade de criar algo do zero. 
Para estimular a imaginação e a criatividade nesses 
casos, o facilitador deve perguntar algo como: “mas o 
que você gostaria de criar, sendo que você pode criar 
qualquer coisa?”. É importante também ressaltar ao 
longo da oficina que não existe certo e errado nesse 
exercício e que os personagens mais estranhos e di-
ferentes são muito bem vindos. 

• Criação do fantoche

O próximo passo é dar materialidade ao personagem 
criando um fantoche com materiais criativos.

• As crianças desenham somente com lápis e ca-
neta, sem utilizar cores ainda, o rascunho do 
seu personagem. 

• Elas desenham o personagem no papelão grosso. 
• Recortam o personagem em seu formato. 
• Customizam o personagem fazendo roupas, 

acessórios e os colorindo com papeis colori-
dos, retalhos, giz de cera, canetinha e outros 
materiais disponíveis. 

• Com o personagem pronto, o fixam em um es-
peto para que possa ser manuseado como um 
fantoche. 

• Apresentação e fotografia do personagem

Em grupo de três ou quatro alunos, cada criança apre-
senta seu personagem contando quais são suas ca-
racterísticas. Caso disponha de tempo, o facilitador 
também pode fazer essa apresentação em uma gran-
de roda, para que todos falem para todos. Uma forma 
interessante de registrar a oficina e brincar com o 
personagem, é tirar fotografias com ele interagindo 
no ambiente real da escola. 
Um desenvolvimento interessante para essa oficina 
é utilizar os personagens inventados para a criação 
de histórias e teatros desenvolvidos individual ou 
coletivamente. 

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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Dinâmica de encerramento
Checando os sentimentos 
Duração: 
10 a 15 minutos.

Objetivos:
Identificar como cada participante está se sentindo 
e qual o clima geral do grupo; exercitar, identificar e 
expressar os sentimentos; descontração do grupo e 
fortalecimento de vínculos entre participantes. 

Materiais necessários: 
Nenhum.

Descrição: 
Primeiro, se forma uma roda em pé. A dinâmica ocor-
re ao som de uma música alegre (sugestão: “Faça o 
que é bom”, de Zélia Duncan). O facilitador inicia fa-
lando como está se sentindo e fazendo um passo de 
dança que o represente. Todos imitam esse passo e 
o facilitador passa a bola para outro colega que faz 
o mesmo. 

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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3. Criação de histórias coletivas

Dinâmica de aquecimento
Novas funções para antigos objetos
Duração: 
10 a 15 minutos.

Objetivos: 
Descontração e integração do grupo. Exercitar a cria-
tividade.

Materiais necessários: 
Objetos variados.

Descrição: 
Para aquecer o grupo, fazer uma roda em pé. O fa-
cilitador aponta objetos e as crianças falam rapida-
mente o nome do objeto, em uma rodada bem rápida. 
Depois, o desafio é falar um nome aleatório quando 
a facilitadora apontar o mesmo objeto. Essa breve 
dinâmica tem objetivo de treinar o pensamento ágil 
e soltar a criatividade. 

Após essa experiência, cada criança escolhe um objeto 
e cria uma nova função para ele, inusitada e inédita, 
compartilhando sua ideia com o grupo com uma mí-
mica. Por exemplo, uma caneta pode se transformar 
em um binóculo, ou uma escova de dente, a depen-
der da mímica que o estudante fará com o objeto. Os 
demais alunos devem tentar adivinhar qual o novo 
sentido dado na mímica pelo colega. 

Dinâmica de aquecimento
Criação de sinopses pela capa
Duração: 
30 minutos.

Objetivos:
Exercitar a criatividade e aproximar as crianças dos 
livros disponíveis na escola, despertando a curiosi-
dade pela literatura.

Materiais necessários: 
Livros diversos.

Descrição:
As crianças devem ser organizadas em grupos de 3 a 
5 pessoas. Cada grupo irá escolher um livro a partir 
da capa. Sem ler a história completa, as crianças de-
verão criar em grupo uma sinopse para o livro a partir 

da impressão que têm pela capa. A sinopse pode ser 
escrita pelas crianças e depois apresentada para o 
grupo inteiro.

Atividade principal
Criação de histórias coletivas

Duração: 
Cerca de 2h a 3h. 

Objetivos:
Criar histórias autorais a partir de outras referências, 
exercitar a oratória, a escrita e a criatividade e desen-
volver o gosto pela leitura e redação. 

Materiais necessários: 
Papel branco, lápis de escrever, fantoches e fichas de 
personalidade dos personagens criados na oficina 
anterior.

Descrição:
Na oficina anterior, os alunos criaram seus próprios 
personagens e nesta, eles criam narrativas coletivas 
em que os personagens atuam. Se a oficina for re-
alizada sem que a de personagens tenha aconteci-
do antes, uma sugestão é que a criação coletiva seja 
inspirada em livros. Nesse caso, as crianças podem 
criar novos finais para as histórias desses livros ou 
escrever uma história completamente nova a partir 
da capa (dando continuidade ao exercício de aque-
cimento). 

As crianças são divididas em grupos de 3 a 5 pessoas. 
Cada grupo receberá alguns personagens que foram 
criados por seus colegas na oficina anterior, distribu-
ídos aleatoriamente. (caso o educador prefira, cada 
criança pode usar o personagem que criou). Cada gru-
po receberá uma ficha de personagem com algumas 
características que descrevem suas personalidades. 
No caso do projeto, a ficha foi elaborada a partir da 
criação das crianças na oficina anterior. 

Nesta oficina, orientamos que a história a ser criada 
deverá acontecer no território da comunidade, fazendo 
referência ao mapa afetivo criado pelas crianças. Mas 
o educador pode usar sua criatividade para orientar 
a história conforme seus objetivos de aprendizagem. 
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No quadro, são expostas algumas perguntas orien-
tadoras que ajudam as crianças a compor uma nar-
rativa: 

1. Quem está contando essa história?
2. Quando ela acontece?
3. Quais personagens participam?
4. O que acontece? Quais aventuras?
5. Como a história começa?
6. Qual o final da história?
7. Qual o título dessa história?

As crianças terão cerca de 40 minutos para desenvol-
ver a narrativa. O educador/facilitador deve circular 
pelos grupos auxiliando a criação e redação, porém 
sem conduzir a narrativa. Um ponto de atenção é 
favorecer a participação de todos em trabalho co-
laborativo. A criação coletiva é uma dinâmica muito 
favorável para o desenvolvimento de habilidades 
como escuta, resiliência e cooperação. Se possível, 
a história deve ser escrita por um ou mais membros 
do grupo. 

Dinâmica de encerramento
Apresentando nossas histórias
Duração: 
Cerca de 30 minutos. 

Objetivos:
Desenvolver habilidades de comunicação e expres-
são. 

Materiais necessários: 
Fantoches criados; teatro de fantoches (opcional).

Descrição: 
Ao final da criação, cada grupo irá apresentar sua his-
tória utilizando os fantoches criados em uma bre-
ve esquete teatral. É normal que algumas crianças 
fiquem muito tímidas nesse momento, pois é uma 
apresentação mais espontânea, sem ensaio e falas 
decoradas com muita antecedência. Essa exposição 
porém, apesar de desafiadora, incentiva que elas de-
senvolvam sua oratória, espontaneidade e confian-
ça. Nesse momento, é importante ressaltar que não 
existe expectativa de certo e errado e que eles não 
estão sendo julgados ou avaliados. A apresentação 
é um exercício lúdico. 

Se possível, é interessante gravar as apresentações 
para exposições futuras e registrar a criação em fotos 
também. 

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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4. Oficina de áudio: contando nossas histórias

Dinâmica de aquecimento
Varinha mágica do maestro
Duração: 
15 minutos.

Objetivos: 
Trabalhar a performance da voz com algumas varia-
ções vocais possíveis.

Materiais necessários: 
Nenhum.

Descrição: 
Os alunos são convidados a ler textos observando as 
seguintes variações vocais: Um aluno fica responsá-
vel por ser o locutor e o outro o “maestro”. De acordo 
com os gestos que o maestro faz, o locutor altera sua 
locução para mais grave (quando a varinha está para 
cima), ou mais agudo (quando a varinha está para bai-

xo), mais acelerado (varinha para a esquerda) ou mais 
lento (varinha para a direita).É importante escolher 
textos de fácil leitura e que tenham potencial de ge-
rar interesse dos estudantes.
Após a dinâmica, é realizada uma breve roda de con-
versa: De que maneira a performance da voz modifica 
o sentido do que está sendo dito? 

Dinâmica de aquecimento
Jogo que som é esse?
Duração: 
25 minutos.

Objetivos: 
Gerar uma reflexão sobre como as interpretações de 
efeitos sonoros são múltiplas e sensibilizar os alunos 
para as próximas atividades

Oficinas criativas realizadas pela AIC.
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Materiais necessários: 
Banco de efeitos sonoros que deve ser preparado an-
tes da oficina pelo facilitador. 

Descrição: 
Inicialmente, o facilitador estimula uma breve roda de 
conversa: Que sons ouvimos nos nossos caminhos do 
dia a dia? O que são efeitos sonoros? Após a conver-
sa, a partir de um banco de dados de efeitos sonoros 
selecionados, os estudantes são convidados a tentar 
adivinhar que sons são aqueles que estão escutando. 

Atividade principal
Nosso som e nossa voz

Duração: 
Cerca de 2h a 3h. Devido à limitação de tempo que 
tínhamos disponível para esta proposta, propusemos 
a realização de duas atividades diferentes simultane-
amente, dividindo os estudantes em equipes. É pos-
sível adaptar essas proposições de acordo com os 
tempos disponíveis na escola, realizando, por exem-
plo, uma aula para cada atividade. 

Objetivos: 
Experimentar a criação de paisagens e narrativas so-
noras. 

Materiais necessários: 
Gravadores ou celulares com funções de gravar, um 
celular com o aplicativo SuperPads instalado, caixa 
de som. 

Descrição: 
Os estudantes são divididos em duas equipes: cerca 
de 10 alunos realizam a atividade de carimbo sonoro 
e 20 criam narrativas sonoras. 
Abaixo descrevemos as atividades das duas equipes: 

1. Carimbo sonoro 

• O mediador apresentará alguns exemplos de pe-
ças de áudio que usam a técnica do carimbo so-
noro, explicando o que é o conceito. 

• Coletivamente, o grupo definirá temas que irão 
guiar a criação do grupo. Algumas possibilidades 
de temas são: palavras que remetam à cultura 
local como frutas, expressões, lugares, bem como 
elementos que apareceram no mapa afetivo. 

• Cada criança escolhe algumas palavras para falar 
em voz alta e gravar no celular (uma palavra por 
vez).

• Depois, usamos essas palavras isoladas como 
carimbos sonoros: a ideia do carimbo enquanto 
processo gráfico é criar composições a partir da 
combinação, sobreposição e repetição. Da mesma 
forma, com a ajuda de um app no celular (um de 
fácil manuseio, como o SuperPads), cada criança 
poderá fazer o mesmo com o som, inventando 
composições a partir das palavras gravadas por 
eles.

• O produto final é o conjunto de áudios produ-
zidos, que podem ser reunidos em um único ar-
quivo.

• A ideia é explorar as possibilidades da palavra em 
sua forma sonora e estimular experimentações.

2. Construindo narrativas sonoras 

O grupo deve se dividir em dois, para a narração de 
duas histórias diferentes. 
Os mediadores devem levar já em formato de roteiro 
as histórias que serão lidas. Uma sugestão é utilizar 
histórias criadas pelos próprios alunos. 
Coletivamente, devem ser divididas as funções de 
todos na equipe, como:
Personagens, narradores, criadores de efeitos sono-
ros (que podem ser criados com a boca, utilizando 
objetos encontrados na sala e instrumentos de per-
cussão), controladores do gravador, verificador de 
som, controlador de tomadas (para anotar as tomadas 
que deram certo ou não).
Além das funções específicas relacionadas à narração 
da história, os educadores podem pensar também na 
criação de materiais que estimulem os outros senti-
dos como a visão e o olfato. É possível criar elemen-
tos visuais, com texturas e imagens que remetam à 
história que está sendo contada, bem como planejar 
o uso de essências olfativas. Esses elementos podem 
ser utilizados em uma exposição sobre a oficina, pro-
piciando uma experiência mais sensorial, correlacio-
nando o sonoro com outros sentidos possíveis.
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Dinâmica de encerramento 
Avaliação participativa: Que bom, que pena 
e que tal

Duração: 
Cerca de 30 minutos. 

Objetivos: 
Realizar uma avaliação participativa do processo, es-
timular a reflexão sobre o processo de aprendizagem.

Materiais necessários: 
Uma folha de papel grande, papel sulfite ou post its 
e canetas.

Descrição: 
Ao final do encontro, o educador deve organizar as 
crianças em roda, sentadas no chão. No centro da 

roda, coloca um papel grande divido em três espaços: 
um chamado “que bom”, um “que pena” e um “que 
tal”. Individualmente, as crianças pensam e escrevem 
no papel ou post-it caso já tenham essa habilidade de 
escrita, senão só pensam sobre as questões e expõe 
oralmente. Elas devem compartilhar o que gostaram 
e aprenderam nas oficinas (que bom), o que poderia 
ser melhor (que pena), e sugestões para as próxi-
mas atividades (que tal). Na primeira vez que essa 
dinâmica é realizada, as crianças podem se mostrar 
pouco participativas por não terem o hábito de ser 
convidadas a darem opinião no seu próprio processo 
de aprendizagem em geral. Porém, com o estímulo 
constante à troca e ao diálogo, as crianças e os edu-
cadores vão se familiarizando com a dinâmica e isso 
fortalece a compreensão dos processos de aprendi-
zagem, o protagonismo dos alunos, sua autocrítica e 
seu sentimento de valorização e pertencimento com 
a escola.

Oficinas criativas realizadas pela AIC.



5. ANEXO: GUIA DAS OFICINAS  41 

O
fic

in
as

 c
ri

at
iv

as
 re

al
iz

ad
as

 p
el

a 
A

IC
. 



42 

6| Referências

AIC – ASSOCIAÇÃO IMAGEM COMUNITÁRIA. Língua Portuguesa: Fundamental 1-2. Belo Horizonte: Associação Imagem 
Comunitária, 2018a. (Cadernos de Educação Solidária, 4.) 

AIC – ASSOCIAÇÃO IMAGEM COMUNITÁRIA. Metodologias para a aprendizagem ativa. Belo Horizonte: Associação Imagem 
Comunitária, 2018b. (Cadernos de Educação Solidária, 1.) 

BURD, Leo. Afinal, o que é aprendizagem ativa? Revista Faber-Castell de Aprendizagem Ativa, São Paulo, p. 8-15, ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Caderno de Teoria e Prática. Brasília: 
MEC, 2007. v. 5: A alegria de ler e aprender. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/praler/tp/tp5.pdf>. 
Acesso em: 26 set. 2018.

FABER-CASTELL EDUCAÇÃO. Pilares da aprendizagem ativa: os 4 P’s. Revista Faber-Castell de Aprendizagem Ativa, São 
Paulo, p. 8-15, ago. 2018.

FERRAREZI JÚNIOR, Celso; CARVALHO, Robson Santos de. Produzir textos na educação básica: o que saber, como fazer. 
São Paulo: Parábola, 2015. 

FIAD, Raquel Salek; MAYRINK-SABINSON, Maria Laura Trindade. A escrita como trabalho. In: MARTINS, Maria Helena (Ed.). 
Questões de linguagem. São Paulo: Contexto, 2001. p. 54-63.

GEHRKE, Nara Augustin. Na leitura, a gênese da reconstrução de um texto. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 28, n. 4, p. 
115-154, dez. 1993.

GUDWIN, Ricardo. Aprendizagem ativa. Disponível em: <http://faculty.dca.fee.unicamp.br/gudwin/activelearning>. Acesso 
em: 10 abr. 2018.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014.

LEFFA, Vilson J. Perspectivas no estudo da leitura: texto, leitor e interação social. In: LEFFA, Vilson J. ; PEREIRA, Aracy E. 
(Org.). O ensino da leitura e produção textual: alternativas de renovação. Pelotas: Educat, 1999. p. 13-37. Disponível em: 
<http://www.leffa.pro.br/perspec.htm>. Acesso em: 9 nov. 2004.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de ensino de língua? Em Aberto, Brasília, 
ano 16, n. 69, p. 64-82, jan.-mar. 1996.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.

MENEGASSI, Renilson José. Da revisão à reescrita: operações e níveis linguísticos na construção do texto. 1998. 263 f. 
Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Assis, 1998.

PEARSON, P. H.; STEPHENS, D. Learning about literacy: a 30-year journey. In: RUDDELL, R. B.; RUDDELL, M. R.; SINGER, H. 
(Org.). Theoretical models and processes of reading. 4. ed. Newark: International Reading Association, 1994. p. 22-42.

PORVIR. Especial Educação Mão na Massa. 2018. Disponível em: <http://porvir.org/especiais/maonamassa>. Acesso em: 
11 set. 2018.

UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Educação: um tesouro a des-
cobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Brasília: Representação da 
UNESCO no Brasil, 2010. Disponível em: <https://goo.gl/DuhBjH>. Acesso em:11 set. 2018.



 Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf

Id untis et min ex ea debistrum earcit ullique voluptat intiatiae dolut harion remolor epudit porum aut omni ut expelaf



IMPRESSO EM BELO HORIZONTE PELA 
RISOMIX EM NOVEMBRO DE 2018. 
IMPRESSOR: MARCO CHAGAS.





Desenvolvimento:

Parceria:

Escola Municipal 
Deoclides José 
Pereira

Realização:


