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Orkuteducacional
nasescolaspúblicas

Aimportânciada
músicaemlivro

Umlivroparatrabalhara
importânciadamúsicafoi

lançadonaúltimasexta-feirae
podeajudaraexploraradisciplina
emsaladeaula.DasautorasRegi-
naHelenaPiresdeBrito,Rosemei-
reLeãoFaccinaeVeraLúciaBus-
quets,“SensibilizandoparaaCo-
municaçãoemLínguaPortuguesa:
umaexperiênciaemTimorLeste”
trazumasériedeatividadesque
foramdesenvolvidasemTimorpor
meiodamúsicabrasileira.

ACâmaraMunicipaldeSão
PaulolançouoConcursode

RedaçãoCaméliadaLiberdadepa-
raprofessoresdaredepública.De-
dicadoàhistóriadaÁfricaecultura
afro-brasileiranaescola,oprêmio
temcomoobjetivosubsidiardis-
cussõesemsaladeaulasobreo
temaentreprofessoresealunos.A
inscriçãoégratuitaeoprofessor
podeinscrevermaisdeumtraba-
lho.Outrasinformaçõesnosite
www.portalceap.org.br.

Concursoaberto
paraprofessores

EscolaBrasilorganizarádioparaeducação
AOscipEscolaBrasilestá
trabalhandoparaaconstru-

çãodeumaredenacionalderádios
comoobjetivodecontribuirparaa
melhoriadaeducação,dissemina-
çãodaculturaedeinformações

capazesdediminuiradesigualda-
desocial.SegundoAirtonMedei-
ros,idealizadordoprojeto,arádio
seráumcanalparaosjovensex-
pressaremconhecimentos.Será
umnúmeroilimitadodeparceiros.

"Nossaprimeiramo-
radasomosnósmes-

mos.Otemadaconstru-
çãodacasaéumexercí-
ciointerdisciplinardepro-
duçãodesentidos.
CarmenGattás,professoradeFilosofiadaUSP

Vamosconstuirumacasa?

>pais & mestres

Ensinareaprenderganha-
rammaisumacomunidade

on-line.Owww.tkink.coméuma
espéciedeorkutdaeducação.Alu-
noseprofessorestornam-seauto-
resmultimídia,podendo,inclusive,
publicartrabalhosecompartilhar
arquivos.UmaparceriaentreaOra-
cleEducationFoundation,mante-
nedoradosite,comaEscoladoFu-
turodaUSPvailevaroprograma
àsescolaspúblicasdeSãoPauloa
partirdo2ºsemestredesteano.

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

>pódegiz A Faber-Castell está levando para a Estação Ciência da USP, em São Paulo, um material para
alunoseprofessorespossamconheceropassoapassodaproduçãodolápis.www.eciencia.usp.br

CLAYTON DE SOUZA/AE DIVULGAÇÃO
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BARTIRABETINI
bartira.betini@grupoestado.com.br

Construir uma casa. Qual crian-
ça, menina ou menino, já não vi-
brou com essa idéia? Castelo de
areia...umprédiotodinhocompe-
ças de lego... casinha de boneca...
uma casa sobre as árvores... Para
construí-las, ainda que no espaço
da fantasia, são indispensáveis in-
formações básicas, trazidas de vá-
rias áreas do conhecimento, como
alógica,amatemática,ageometria
eapsicologia.

AauladehojedoJT,numaparce-
riacom oNúcleo de Comunicação
eEducação(NCE/USP),coordena-
dopeloprofessorIsmardeOliveira
Soares, propõe a construção de
umacasacomoumexercíciointer-
disciplinar de produção de senti-
dos. Essa atividade foi elaborada
porCarmenLúciaGattás,professo-
radeFilosofiadaFamecepesquisa-
dora do NCE, e partirá da obra Va-
mos construir uma casa? Doze li-
ções para a educação dos sentidos,
deRubemAlves.

OBJETIVO

1 Esta aula pretende desenvol-
ver os sentidos das crianças,

por meio de uma atividade lúdica,

com a construção de uma maque-
te. O exercício proposto faz com
queacriançadescubraumadiversi-
dadede formasdehabitarumaca-
sa. Ao ser inserida no universo das
ciências, por meio de um trabalho
interdisciplinar,acriançaestaráap-
taparadecidircomodesejamorar.

Sãonecessáriostesoura,cola,car-
tolinaeoutrosmateriaisescolhidos
pelos grupos (deixar que os alunos
usem a criatividade nesta constru-
ção).SegundoCarmen,comessete-
ma,épossívelparatrabalharasdis-
ciplinasdegeografia,história,ciên-
cias, matemática e literatura. Caso
estas áreas sejam ministradas por
mais de um professor, aconselha-
se que os mestres se reúnam para
fazer um planejamento conjunto
dotrabalho.

ATIVIDADEPRELIMINAR

2 O professor introduz o tema
emsuaaula,dividindoosalu-

nos em dois grupos para uma pes-
quisa preliminar. Ao primeiro gru-
po, solicita quedescubracomo era
“morar”nostemposantigosouco-
mo era o cotidiano do homem das
cavernas. A pesquisa, a ser feita na
biblioteca ou na Internet, deve ser
encaminhadapararesponderàper-

gunta: “Como ohomem foi ‘domi-
nando a natureza’ para encontrar
abrigo e sobreviver aos obstáculos
naturaisqueenfrentava?”.Aumse-
gundo grupo, a pergunta é sobre o
sentidofiguradodapalavra“casa”.
Paraomesmogrupo,oprofessorso-
licitaqueosalunosampliemocon-
ceitodecasa,paraabrangeraesco-
la,aigreja,acidade,opaís.Umareu-
nião apresentando o resultado das
pesquisasencerraráa faseprelimi-
nardapropostadeatividade.Nofi-
nal da dinâmica, o professor pro-
põe a continuidade em grupo da
construçãodacasa.

ATIVIDADES

3 No primeiro momento são
construídas, a partir das vá-

riasáreasdoconhecimento, as fer-
ramentasteóricasnecessáriaspara
o entendimento do conceito “ca-
sa”.Sugere-se queos alunossejam
divididos em grupos, dedicando-
se, cada um, ao estudo do proble-
maapartirdeumaáreadoconheci-
mento. Para o grupo 1, a área da
ciência fornecerá informações so-
breostiposdemoradiasexistentes
no mundo animal: as conchas, a
teiadaaranha, oninhodo guaxo,a
casadojoão-de-barro,oformiguei-

ro, a casa de abelhas com a forma
deumhexágonoperfeito.
A geografia fornecerá ao grupo
duas informações sobre os pontos
cardeais (norte, sul, leste e oeste).
“Seos alunos quiserem, por exem-
plo, que os quartos da casa rece-
bamosolpelamanhã,deverãoco-
locarasjanelasnadireçãodoleste”,
explicaaprofessora.
Ogrupo3ficarácomacoletadeda-
doshistóricossobreaevoluçãodas
moradias do homem ao longo da
históriaeogrupo4sevoltaráparaa
literatura com Robinson Crusoe,
descobrindo pelas aventuras que
ele conta como a construção de
uma casa garantiu a ele a sobrevi-
vência em uma ilha, ainda que de
formasolitária.
As contribuições dos quatro gru-
possãosocializadas,numareunião
conjunta dos alunos envolvidos,
permitemque todos osestudantes
passem a perceber a importância
de se contar com inúmeras fontes
de informação para construir con-
ceitos e relacioná-los com a vida
realdaspessoas.

FINALDA ATIVIDADE

4 Pede-se aos grupos que ini-
ciemaconstruçãocoletivade

uma maquete. Eles devem prestar
atençãoespecial à identificação de
trêspassos:
1)Montagemdacozinha:osalunos
sãoconvidadosafazerumlevanta-
mentosobreosobjetosqueperten-
cemàcozinha.Aciênciacontribui-
ráparadescreverofogo,oelemen-
to que ajuda a cozinhar os alimen-
tos.Osalunosanalisarãocomo,na
cozinha, conseguimos fazer trans-
formações,aexemplodoqueocor-
reemumlaboratóriodequímica.
Aáreadehistóriaauxiliaosestudan-
tesainvestigarcomooprimeiroho-
memproduziaofogoecomoosves-
tígios do uso do fogo encontrados
pelosarqueólogoscontribuem pa-
ra a descrição da vida primitiva. A
cozinha também deve ser lembra-
dacomoumdoslugaresmaisperi-
gososdeumacasa,começandope-
lo uso do fogão. Finalmente, há de
se lembrar, que através dos senti-
dos,podemosverificarseexisteva-
zamentodegás(olfato),seoalimen-
toestácru(paladar)ouseacomida
esfriou (tato). Feitas estas observa-
ções e discussões, os alunos reto-
mamaconstruçãodamaquete,vol-
tandoespecialatençãoparaacozi-
nha: estarão atentos em introduzir
elementosquetraduzamacozinha

que acham mais adequada para
eles.
2)Montagemdobanheiro:oprofes-
sor solicita que os alunos pesqui-
semcomoo banheirode umacasa
se relaciona com a naturezaao seu
redor.Oprofessorpergunta,então,
sobre o destino da água usada. A
área das ciências pode, nesse mo-
mento, fornecerdados sobre o tra-
tamentodosesgotoseoaproveita-
mentodosexcrementosparaafor-
maçãodeadubosorgânicos.
3)Tratamentodolixo:oproblemaé
comoolixodacasaserárecolhidoe
onde será armazenado. Para aju-
darnatomadadedecisão,adiscipli-
nadehistóriapodecolaborarinfor-
mandoquais foramasconseqüên-
cias da maneira como os homens
daIdadeMédiacostumavamtratar
osdejetosporelesproduzidos.
Depois dessas observações e das
discussões,osalunossãoconvida-
dos a identificar, na maquete, com
coresdiferentes,oslugaresparaar-
mazenamento dos vários tipos de
lixo, elaborando propostas de co-
moreciclar.
Após a apresentação das maque-
tes, pode-se pensar num concurso
queavalieacasamaiscriativaeeco-
logicamentecorreta.

Anote
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