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BNCC, sala de aula invertida e IBS: como planejar

O planejamento na BNCC

Como aplicar a sala de aula invertida

Planos de aula por áreas temáticas IBS

e muito mais!

É imprescindível, portanto, que a escola instigue constantemente a 
curiosidade do educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la”. [...]. É 

preciso, por outro lado, e, sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de 
sujeito da produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor 

da que lhe seja transferida pelo professor
Paulo Freire
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 
documento de grande importância para a edu-
cação brasileira, uma vez que define as aprendi-
zagens essenciais que devem ser desenvolvidas 
ao longo de toda a Educação Básica (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), 
servindo como orientador no estabelecimento 
dos currículos das instituições de ensino do país. 

A BNCC possui a sua organização voltada para a 
formação cidadã, comprometida com o desenvolvi-
mento de habilidades e competências. Desse modo, 
sua proposta se estrutura da seguinte maneira:

O planejamento na BNCC

• 10 competências gerais da Educação 

Básica;

• Direitos de aprendizagem e desenvol-

vimento (Educação Infantil);

• Campos de experiência (Educação 

Infantil);

• Áreas do conhecimento e suas com-

petências específicas (Ensino Funda-

mental e Médio);

• Componentes curriculares e suas 

competências específicas (Ensino Fun-

damental);

• Conjunto de habilidades que estão 

relacionadas a diferentes objetos de 

conhecimento que, por sua vez, são 

organizados em unidades temáticas 

(Ensino Fundamental).

Na BNCC, competência é definida como 
a mobilização de conhecimentos (con-
ceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocio-
nais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidia-
na, do pleno exercício da cidadania e 
do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017).

Dessa maneira, a escola deve pensar práticas 
pedagógicas com o objetivo de desenvolver as 
habilidades dos estudantes, tendo em vista que 
a evolução das competências será fruto da mo-
bilização dessas habilidades com o objetivo de 
resolver problemas e desafios.

Escolas e equipes pedagógicas devem seguir, 
então, as diretrizes estipuladas pela BNCC no 
momento do desenvolvimento de seus plane-
jamentos escolares, anuais, semestrais e men-
sais, o mesmo valendo para a elaboração dos 
planos de aula. 

Na BNCC do Ensino Médio as habilidades estão 
relacionadas às competências específicas de 
cada área, nessa etapa não existe a presença de 
objetos do conhecimento e unidades temáticas.

Competências X Habilidades

A BNCC se divide em competências e habilidades 
que o aluno deve desenvolver ao longo de toda a 
Educação Básica. Lembramos aqui as definições 
desses conceitos apresentadas no documento:

As habilidades expressam as aprendi-
zagens essenciais que devem ser as-
seguradas aos alunos nos diferentes 
contextos escolares. (BRASIL, 2017).

O IBS trabalha a BNCC na Educação Infantil, 
Fundamental e Ensino Médio



Fascículo 2 3

A estrutura da BNCC para a Educação Infantil 
parte das competências gerais, que devem ser 
trabalhadas ao longo de toda a Educação Bási-
ca. É a partir dessas competências que os objeti-
vos de aprendizagem para esta etapa do ensino 
são definidos.

Subdivisões da Educação Infantil dentro da BNCC 

Fonte: BNCC / Ministério da Educação

Estrutura da BNCC para a Educação Infantil

E o que é um plano de aula?

O plano de aula funciona como um instrumento 
no qual o professor aborda de forma detalhada as 
atividades que pretende executar dentro da sala 
de aula, assim como a relação dos meios que ele 
utilizará para sua realização. O plano de aula é uma 
previsão de tudo o que será feito dentro de classe.

Como fazer um plano de aula de acordo 
com a BNCC?

Antes de iniciarmos a elaboração de um plano 
de aula de acordo com as diretrizes da BNCC, 
se faz necessário conhecê-la. Dessa maneira, 
faremos a seguir uma breve apresentação de 
sua estrutura.

• Conviver
• Brincar
• Participar
• Explorar
• Expressar
• Conhecer-se

Para os anos ini-
ciais da Educação 
Básica, a BNCC 
determina seis 
direitos de apren-
dizagem e desen-
volvimento, são 
eles:

Esses direitos devem ser assegurados às crian-
ças para que tenham condições de aprender e 
se desenvolver.

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimen-
to devem ser garantidos por meio de atividades 
e práticas pedagógicas que trabalham cinco 
campos de experiências, são eles:  

• O eu, o outro e o nós; 
• Corpo, gestos e movimentos;
• Traços, sons, cores e formas;
• Escuta, fala, pensamento e imaginação;
• Espaços, tempos, quantidades, rela-
ções e transformações.
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Cada campo de experiência compreende diferentes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 
que indicam o que se espera da criança e que são divididos em três grupos de acordo com a faixa 
etária. Veja o exemplo abaixo.

As áreas do conhecimento favorecem o tra-
balho dos componentes curriculares de forma 
integrada, sem deixar de preservar as especi-
ficidades de cada componente.

Cada área do conhecimento determina com-
petências específicas de área, que definem 
como as competências gerais se expressam 
em cada área e que devem ser trabalhadas ao 
longo de todo o ciclo. Para as áreas que com-
preendem mais de um componente, também 
são definidas competências específicas do 
componente.

Estrutura da BNCC para a Educação Infantil

• Linguagens

• Matemática

• Ciências da Natureza

• Ciências Humanas 

• Ensino Religioso

Assim como acontece para a Educação Infan-
til, o Ensino Fundamental é estruturado a 
partir das competências gerais e se organiza 
em cinco áreas do conhecimento, são elas:
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As áreas do conhecimento organizam-se em um ou mais componentes curriculares (veja abaixo). 
Para as áreas que compreendem mais de um componente, também são definidas competências 
específicas do componente.

Matemática

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Ciências Geografia

História

Ensino ReligiosoLíngua 
Portuguesa

Arte

Educação 
Física

Língua 
Inglesa

Para assegurar o desenvolvimento dessas competências específicas, cada componente curricular 
traz um conjunto de habilidades, que se relacionam a diferentes objetos do conhecimento (concei-
tos, conteúdos e processos) organizados em unidades temáticas. Exemplo:

A BNCC do Ensino Médio

Assim como o Ensino Funda-
mental, o Ensino Médio é es-
truturado a partir das compe-
tências gerais e se organiza em 
quatro áreas do conhecimento, 
são elas:

• Linguagens e suas Tecnologias
• Matemática e suas Tecnologias
• Ciências da Natureza e suas Tecnologias
• Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
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Para cada área do conhecimento, são definidas competências específicas, articuladas às respectivas 
competências das áreas do Ensino Fundamental, com as adequações necessárias ao atendimento 
das especificidades de formação dos estudantes do Ensino Médio. Essas competências específicas 
de área do Ensino Médio também devem orientar a proposição e o detalhamento dos itinerários for-
mativos relativos a essas áreas. 

Para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma delas é relacio-
nado um conjunto de habilidades, que representa as aprendizagens essenciais a ser garantidas no 
âmbito da BNCC a todos os estudantes do Ensino Médio. Elas são descritas de acordo com a mesma 
estrutura adotada no Ensino Fundamental. 

As áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química), Ciências Huma-
nas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) e Matemática e suas Tecnologias 
(Matemática) seguem uma mesma estrutura: definição de competências específicas de área e habi-
lidades que lhes correspondem. Na área de Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, 
Língua Inglesa e Língua Portuguesa), além da apresentação das competências específicas e suas 
habilidades, são definidas habilidades para Língua Portuguesa.

O planejamento na sala de aula invertida

No ensino convencional, os professores procuram garantir que todos os alunos aprendam o mínimo 
esperado. Para isso, explicam os conceitos básicos e, então, pedem que os alunos estudem e apro-
fundem esses conceitos por meio de leituras e atividades.
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A aula invertida é uma estratégia ativa e um 
modelo híbrido, que otimiza o tempo da apren-
dizagem e do professor.

O conhecimento básico fica a cargo do aluno 
– com curadoria do professor – e os estágios 
mais avançados têm interferência do professor 
e também um forte componente grupal. Berg-
mann e Sams (2016) foram os primeiros divul-
gadores de algumas técnicas da aula invertida, 
principalmente utilizando o vídeo como mate-
rial para estudo prévio, com a vantagem de que 
cada aluno pode assisti-lo no seu ritmo, quan-
tas vezes precisar e solicitando, se necessário, 
a colaboração dos pais ou colegas. Depois o pro-
fessor pode orientar atividades de acordo com 
a situação de cada aluno e suas necessidades 
específicas.

Há materiais disponíveis sobre qualquer assun-
to, recursos que o aluno pode percorrer por ele 
mesmo, no ritmo que for mais adequado. O do-
cente propõe o estudo de determinado tema e o 
aluno procura as informações básicas na inter-
net, assiste a vídeos e animações e lê os textos 
que estão disponíveis na web ou na biblioteca 
da escola.

O passo seguinte é fazer uma avaliação pedin-
do que a turma responda a três ou quatro ques-
tões sobre o assunto, para diagnosticar o que 
foi aprendido e os pontos nos quais necessita 
de ajuda. Em sala de aula, o professor orienta 
aqueles que ainda não adquiriram o básico para 
que possam avançar. Ao mesmo tempo, oferece 
problemas mais complexos a quem já domina o 
essencial, e, assim, os estudantes vão aplican-
do os conhecimentos e relacionando-os com a 
realidade.

Invertendo sua aula

Hoje, depois que os estudantes desenvolvem o 
domínio básico de leitura e escrita nos primei-
ros anos do ensino fundamental, podemos in-
verter o processo: as informações básicas sobre 
um tema ou problema podem ser pesquisadas 
pelo aluno para iniciar-se no assunto, partin-
do dos conhecimentos prévios e ampliando-os 
com referências dadas pelo professor (curado-
ria) e com as que o aluno descobre nas inúmeras 
oportunidades informativas de que dispõe.

O aluno então pode compartilhar sua compre-
ensão desse tema com os colegas e o professor, 
em níveis de interação e ampliação progressi-
vos, com participações em dinâmicas grupais, 
projetos, discussões e sínteses, em momentos 
posteriores que podem ser híbridos, presenciais 
e on-line, combinados.

A aula invertida tem sido vista de uma forma 
reducionista como assistir vídeos antes e rea-
lizar atividades presenciais depois. Essa é uma 
das formas de inversão. O aluno pode partir de 
pesquisas, projetos e produções para iniciar-
-se em um assunto e, a seguir, aprofundar seu 
conhecimento e competências com atividades 
supervisionadas.

Porém, a inversão tem um alcance maior quan-
do é combinada com algumas dimensões da 
personalização/individualização, como a auto-
nomia e a flexibilização. Uma parte do processo 
de aprendizagem é do aluno e pode acontecer 
tanto antes de um encontro coletivo em sala 
de aula (aula invertida) quanto nesse espaço 
(roteiros individuais em ritmos diferentes para 
cada um) e em atividades pós aula.

Atividades práticas em Educação Ambiental
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3 passos para implementar a sala invertida

1º passo – Estruturar o que vai ser traba-
lhado

O primeiro passo é estruturar os conteúdos 
que serão trabalhados em sala.

O ideal é organizar estes conteúdos em um 
ambiente online. Assim os alunos podem 
acessar no tempo deles, quando eles quise-
rem e quantas vezes quiserem.

Para isso, existem ferramentas como o Sílabe, 
que é gratuito e te permite criar aulas online. 
Dentro dele é possível conectar conteúdos 
externos como vídeos, slides, textos e apli-
car atividades que são corrigidas automatica-
mente.

2º passo – Curadoria de conteúdo

O segundo passo é fazer uma curadoria dos 
conteúdos já existentes na internet. Existem 
plataformas como Khan Academy e o YouTu-
be que são verdadeiros polos de bons vídeos 
educativos.

Além de usar vídeos, é possível estimular as 
diferentes formas de aprendizado conectan-
do conteúdos como imagens, textos, slides e 
questões.

Lembrando que caso você não encontre nada 
de qualidade na internet, é possível criar seu 
próprio conteúdo.

3º passo – Preparar a aula

Depois de estruturar o que os alunos apren-
derão online, é hora de planejar o que será fei-
to no tempo de aula.

Para isso, um bom roteiro de atividades, proje-
tos, ou trabalhos que se conectem com o que o 
aluno viu pela plataforma é fundamental.

O processo de inversão da sala de aula exige do professor dois aspectos importantes:

1. Um bom planejamento de aula, conectando as habilidades e conteúdos a serem 
desenvolvidos na aula;

2. Um olhar atento ao que já existe na internet de videoaulas, slides, textos, ou seja, 
materiais educativos.

Como tornar o aluno 
o protagonista de 
seu aprendizado?



Fascículo 2 9

Sala de aula invertida partindo de desafios

Um modelo um pouco mais complexo da sala de 
aula invertida é partir diretamente de desafios, 
o que pode ocorrer dentro de uma só disciplina 
ou em várias.

Três ou quatro professores que trabalhem com 
a mesma turma podem propor um problema 
interessante cuja resolução envolva diversas 
áreas do conhecimento. É importante que os 
projetos estejam ligados à vida dos alunos, às 
suas motivações profundas, e que o professor 
saiba gerenciar essas atividades, envolvendo-
-os, negociando com eles as melhores formas 
de realizar o projeto, valorizando cada etapa e 
principalmente a apresentação e a publicação 
em um lugar visível do ambiente virtual, para 
além do grupo e da classe.

O importante para inverter a sala de aula é enga-
jar os alunos em questionamentos e resolução de 
problemas, revendo, ampliando e aplicando o que 
foi aprendido on-line com atividades bem planeja-
das e fornecendo-lhes feedback imediatamente.

Pesquisas sobre formas diferentes de 
aula invertida mostraram que quando 
se começa com atividades, projetos e 
experimentação o avanço é maior do 
que começando por materiais prontos 
(textos, vídeos).
BLIKSTEIN apud FONSECA; GOMES, 2013.

Muitas formas de inverter o processo de aprendizagem

Há muitas formas de inverter o processo de aprendizagem. Pode-se começar por projetos, 
pesquisa, leituras prévias e produções dos alunos e depois promover aprofundamentos 
em classe com a orientação do professor. O curso Ensino híbrido, personalização e tecnolo-
gia oferece vídeos e materiais feitos por professores brasileiros e norte-americanos sobre 
os diversos aspectos do ensino híbrido, na visão do professor, do aluno, do currículo, da 
tecnologia, da avaliação e da gestão, além de abordar a mudança de cultura. Vale a pena 
ler o livro sobre o mesmo tema, Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação 
(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015).

Debates atualizados, que estimulem a participação e se conectem com o universo dos alunos são fundamentais no processo
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O articulador das etapas individuais e grupais 
é o docente, com sua capacidade de acompa-
nhar, mediar, analisar os processos, resultados, 
lacunas e necessidades a partir dos percursos 
realizados pelos alunos individualmente e em 
grupo. Esse novo papel do professor é mais 
complexo do que o anterior de transmitir infor-
mações. Precisa de uma preparação em compe-
tências mais amplas, além do conhecimento do 
conteúdo, como saber adaptar-se ao grupo e a 
cada aluno, planejar, acompanhar e avaliar ati-
vidades significativas e diferentes.

É possível fazer isso com tecnologias simples, 
incentivando que os alunos contem histórias e 
trabalhem com situações reais, que integrem 
alguns dos jogos do cotidiano. Se mudarmos a 
mentalidade dos docentes para serem mediado-
res, eles poderão utilizar os recursos próximos, 
os que estão no celular, como uma câmera para 
ilustrar ou um programa gratuito para juntar as 
imagens e contar, com elas, histórias interes-
santes.

Há algumas condições para o sucesso da aula 
invertida: a mudança cultural de professores, 
alunos e pais para aceitar a nova proposta; a 
escolha de bons materiais, vídeos e atividades 
para uma aprendizagem preliminar; e um bom 
acompanhamento do ritmo de cada aluno, para 
desenhar as técnicas mais adequadas nos mo-
mentos presenciais.

A combinação de aprendiza-
gem por desafios, problemas 
reais e jogos com a aula inverti-
da é muito importante para que 
os alunos aprendam fazendo, 
aprendam juntos e aprendam, 
também, no seu próprio ritmo. 
Os jogos e as aulas roteirizadas 
com a linguagem de jogos – a 
chamada gamificação – estão 
cada vez mais presentes no co-
tidiano escolar e são importan-
tes caminhos de aprendizagem 
para gerações acostumadas a 
jogar.

Vamos planejar para sala de aula invertida

As regras básicas para inverter a sala de aula, 
segundo o relatório Flipped Classroom Field 
Guide (2014), são:

• As atividades em sala de aula devem envol-
ver uma quantidade significativa de questio-
namento, resolução de problemas e de outras 
atividades de aprendizagem ativa, obrigando o 
aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material 
aprendido on-line.

• Os alunos devem receber feedback imediata-
mente após a realização das atividades presen-
ciais.

• Os alunos devem ser incentivados a participar 
das atividades on-line e das presenciais, sendo 
que elas são computadas na avaliação formal do 
aluno, ou seja, valem nota.

• Tanto o material a ser utilizado on-line quanto 
os ambientes de aprendizagem em sala de aula 
devem ser altamente estruturados e bem pla-
nejados.

Para a implantação da abordagem da sala de 
aula invertida, dois aspectos são fundamen-
tais: a produção de material para o aluno traba-
lhar on-line e o planejamento das atividades a 
serem realizadas na sala de aula presencial.

A importância de se ter devolutivas constantes dos alunos
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A tarefa de professor não é nada fácil, pois exi-
ge dos mesmos muita dedicação, planejamen-
to e estudo, pois tudo aquilo que é trabalhado 
em sala de aula merece ser revisto e bem pre-
parado.

Para montar um plano de aula, o professor deve 
ir ao encontro do interesse de seus alunos, além 
dos conteúdos abordados nas séries, exigidos 
dentro da BNCC e das técnicas do ensino hibrido 
e da sala de aula invertida.

Ir para a sala de aula sem preparar um bom ma-
terial, afeta a qualidade da aula, pois o improvi-
so prejudica no que diz respeito aos materiais 
necessários para a aula, como desenvolver os 

projetos, fazer experiências concretas, traba-
lhos de pesquisas, um conhecimento prévio do 
assunto, dentre vários outros.

O importante é que o professor prepare suas 
aulas buscando os melhores objetivos para as 
mesmas, aqueles que irão tornar o conhecimen-
to alcançável aos alunos, além de promover as 
principais noções de cidadania para os mesmos.

Após ter conhecimento de toda a estrutura e di-
retrizes determinadas pela BNCC, das técnicas 
do ensino híbrido e da sala de aula invertida é 
possível realizar a elaboração de um plano de 
aula. Para facilitar a compreensão, abaixo de-
senvolvemos um passo a passo:

Planos de aula IBS

Modelos prontos: à esquerda, plano de aula de Educação Financeira; à direita, plano de aula de Educação Ambiental

Passo a passo para a elaboração de um plano de aula

1° passo: Reflita sobre o público-alvo

Antes de começar a redigir o plano de aula, o professor deve refletir sobre o seu público-alvo: os alunos.
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Qualquer estratégia adotada para a abordagem 
de um tema será muito mais eficaz se direciona-
da à realidade desse público, o que funciona para 
uma determinada turma pode vir a não funcio-
nar para outra.

Durante essa reflexão, o professor deve conside-
rar uma contextualização que inclua, por exem-
plo, questões culturais, econômicas, físicas, so-
ciais e/ou outras. 

2° passo: Escolha o tema da aula

Com base no plano de ensino, planejamento que 
envolve tarefas e objetivos docentes para um 
ano letivo completo, o professor deve escolher 
um tema.

O tema é a definição daquilo que será abordado 
na aula, algo bastante específico dentro de um 
componente curricular e que será desdobrado 
detalhadamente em conteúdos.

3° passo: Defina o objetivo a ser alcançado

O objetivo é aquilo que o professor deseja que os 
alunos aprendam com a aula. Vale lembrar que 
não existe um limite de objetivos por plano de 
aula.

Uma dica: de forma a assegurar que o entendi-
mento acerca do objetivo traçado seja claro e as-
sertivo, esses devem ser iniciados por um verbo 
no infinitivo.

4° passo: Defina o conteúdo a ser abordado

O conteúdo é um item do plano de aula direta-
mente relacionado a um Objeto de conhecimento 
e a uma ou mais Habilidades propostas na BNCC. 
É importante lembrar que ele também tem liga-
ção direta com o(s) objetivos da aula.

Através da exploração dos conteúdos, o profes-
sor realiza a mediação do aprendizado do aluno 
de forma a atingir os objetivos predefinidos no 
planejamento da aula.

5° passo: Relacione o Objeto de conhecimento 
e a(s) Habilidade a ser trabalhada

Já vimos que o conteúdo se insere dentro de um 
Objeto de Conhecimento e de uma ou mais Habi-

lidades. Dessa maneira, ao redigir um plano de 
aula, é importante destacar quais objetos e ha-
bilidades estão diretamente relacionados ao con-
teúdo a ser estudado.

6° passo: Selecione os recursos didáticos

Os recursos didáticos são materiais de apoio que 
auxiliam o professor de forma pedagógica, facili-
tando o desenvolvimento de sua aula. Tais recur-
sos também são utilizados para motivar os alunos 
e incentivar o interesse no tema abordado.

7° passo: Defina os procedimentos metodoló-
gicos

Esse passo consiste na escolha dos caminhos 
que o professor escolherá para conduzir a sua 
aula, ou seja, de que maneira ele desenvolverá 
o que está propondo. Essa parte do plano é de 
fundamental importância, pois a estratégia uti-
lizada pelo professor tanto pode motivar quanto 
desestimular totalmente os alunos. 

O professor deve descrever seus procedimentos 
de forma clara, tendo em vista que em sua au-
sência o profissional que assumirá a turma en-
tenda e conduza a aula da maneira exata como 
foi planejada.

Formação em Mediação de Leitura com professores
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Consulte os canais do IBS

O Instituto Brasil Solidário possui uma diversi-
dade de conteúdos que podem ser consultados 
através das mais diversas plataformas digitais. 
Dentre elas, destacamos:

• Canais do IBS no YouTube, onde é possível 
encontrar vídeos e séries educacionais, práticas 
e ações desenvolvidas nas escolas, tutoriais e 
animações, matérias veiculadas na TV, diálogos 
com especialistas de diversas áreas abordando 
temáticas de interesse e que contribuem com 
o trabalho dos professores e muito mais, tudo 
isso organizado em playlists apresentadas nos 
seguintes endereços:

Diálogos IBS | Brasil Solidario

IBS Educacional | IBS Oficinas

• Blog do IBS, que propõe a troca de experiên-
cias e a expansão de conhecimentos práticos 
em todas as atividades realizadas com posta-
gem de fotos e relatos sobre os trabalhos de 
forma continuada, alimentado pelos diversos 
beneficiários dos mais variados programas do 
IBS, sendo um grande diário de experiências e 
práticas educacionais. Acesse aqui.

 

• Site institucional e blog que apresentam 
todo o conteúdo relacionado ao Projeto de Edu-
cação Financeira do IBS, com destaque para 
os Jogos de Educação Financeira Piquenique e 
Bons Negócios. Segue endereços:

Site Vamos Jogar e Aprender

Blog Vamos Jogar e Aprender

8° passo: Avaliação do aprendizado

A conclusão de uma aula se dá com a avaliação. 

É preciso ter mente o que se pretende avaliar e de 
que maneira será feita tal avaliação, levando em 
conta o conteúdo discutido e a maneira como foi 
desenvolvido. 

9° passo: Registro das referências e fontes de 
pesquisa utilizadas

O professor deve indicar as referências utiliza-
das como fonte para a elaboração de seu plano 
de aula. É importante destacar que o termo “re-
ferências” não abrange somente livros e outros 
materiais impressos. Os recursos digitais estão 
cada vez mais presentes na educação e é natu-
ral que o professor consulte conteúdos e outros 
materiais online para a preparação e desenvolvi-
mento de suas aulas.

Planos de aula por áreas temáticas IBS

Apresentamos aqui os planos de aula IBS elaborados para cada área temática, como ferramentas que 
pretendem colaborar com o trabalho dos professores.

EaD (Ensino à Distância): novas dinâmicas no aprendizado

http://www.youtube.com/DialogosIBS
http://www.youtube.com/BrasilSolidario
http://www.youtube.com/ibseducacional
http://www.youtube.com/IBSOficinas
https://www.brasilsolidario.org.br/blog
https://vamosjogareaprender.com.br/
http://blog.vamosjogareaprender.com.br/
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PLANO DE AULA

Ensino Fundamental – Anos Finais: 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano

Áreas temáticas - IBS

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Competências socioemocionais

Autogestão

Engajamento 
com os outros

Amabilidade

Resiliência 
Emocional

Abertura ao 
novo

Determinação

Persistência

Iniciativa 
Social

Empatia

Autoconfiança

Imaginação 
criativa

Organização

Responsabilidade

Assertividade

Respeito

Tolerância ao 
estresse

Curiosidade para 
aprender

Foco

Entusiasmo

Confiança

Tolerância à 
frustação

Interesse 
artístico

Outra: _______________________________
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Área do Conhecimento: Linguagens 

Componente Curricular: Língua Portuguesa

Objeto de Conhecimento: Reconstrução das condições de produção, circulação e 
recepção; apreciação e réplica; produção de textos orais; oralização.

Habilidade: (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/
recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes 
de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresen-
tações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, 
canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música 
etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética 
e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 
para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de expressão das culturas 
juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, posts em 
fanpages, trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práticas de 
apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 
humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como 
leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, 
literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encanta-
mento, piadas, dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva 
e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados 
tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, 
itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 
seja para análise posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários 
diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler 
e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como 
quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralin-
guísticos e cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e 
a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao gênero 
poético e à situação de compartilhamento em questão.

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC
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Objetivos

Promover a leitura como compartilhamento de ideias, valorizando o sujeito-leitor 
participativo. 

Enfatizar a relação entre leitor e texto e entre texto e sociedade por leituras que elucidem 
problemáticas cotidianas.

Conteúdos

Prática literária “O menino do dedo verde”.

Recursos gerais 

Bloco de notas, folhas de ofício, canetinhas, lápis de cor, giz de cera, tesoura, cola, barbante, 
prego, martelo, prendendor de roupa.

Procedimentos Metodológicos

Obs: Partindo do pressuposto de que essa atividade será realizada após a conclusão da leitura 
da obra literária indicada, se faz necessário que a mesma tenha sido escolhida umas duas ou 
três semanas antes, para possibilitar a leitura dos alunos.

Inicie a aula convidando os alunos a formarem um círculo no chão ou nas suas próprias car-
teiras, como acharem melhor (essa atividade também pode ser desenvolvida na biblioteca da 
escola ou sala de leitura).

Em seguida questione os alunos acerca de como a leitura pode fomentar a criticidade so-
bre os problemas da sociedade e como ela pode ajudar as pessoas a exercitar a empatia e o 
diálogo. Aproveite o exemplo do personagem do livro escolhido, Tistu, e instigue os alunos a 
refletir sobre os questionamentos levantados. A partir daí, incentive o compartilhamento das 
impressões da obra.

Proponha que os alunos apresentem comentários sobre a obra abordando as seguintes questões:

• O texto escolhido retrata qual problemática ambiental?

• De que maneira esse tema é discutido?

• Como pode ser instrumento de crítica social?

• Como pode ser relacionado com o nosso contexto social?

• Apresenta uma proposta de intervenção para essa problemática?

Recursos IBS

Obra literária “O menino do dedo verde” e o diário 
de leitura do aluno IBS.
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Proporcione espaço para que a turma mani-
feste suas impressões destacando os pontos 
elencados abaixo: 

• Sobre o autor;

• Sobre a ilustradora;

• Contexto de criação da obra;

• O que mais chamou a atenção;

• Linguagem utilizada;

• Capa;

• Estilo das ilustrações;

• Cores.

É possível que os alunos leiam trechos da obra para justificar as respostas apresentadas.

Após a socialização das impressões, solicite o registro do Diário de leitura do aluno (modelo 
disponibilizado pelo IBS).

Ao concluírem o registro do diário, oriente que os alunos deverão realizar a indicação da obra 
lida para os colegas de outras turmas da escola e para isso será feito um varal de indicações 
por meio de recados. 

Prepare um espaço no ambiente onde está sendo realizada a aula (sala de aula, biblioteca ou sala 
de leitura) para que os alunos formem grupos e confeccionem os recados com as indicações, se 
valendo do título, trechos, cores, ilustrações e toda a diversidade que a obra apresenta.

Disponibilize bloco de notas ou pequenos pedaços de papel para que cada aluno escreva seu 
recado, contendo o nome da pessoa para quem está sendo feita a indicação e o motivo, que 
deve partir dos elementos discutidos anteriormente.

Com a ajuda dos alunos, realize a ornamentação do ambiente com o título “Varal de Indicações” 
e, a cada nova leitura, incentive que os alunos atualizem o varal com as novas indicações. 

Concluída a atividade, indique que os alunos comecem a pensar na escolha da próxima obra 
literária, que deve fazer do acervo IBS e ser definida num próximo encontro.

Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de:  

- Identificar a leitura como compartilhamento de ideias e instrumento de formação da criticidade. 

- Perceber a leitura como recurso de constituição de sujeitos empáticos e sociedade aberta ao diálogo.

Referência e Pesquisa

Guia do Acervo literário IBS.
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PLANO DE AULA

Ensino Fundamental – Anos Finais: 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano

Área do Conhecimento: Matemática 

Componente Curricular: Matemática

Objeto de Conhecimento: Pesquisas censitária ou amostral.

Habilidade: (EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou 
econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e 
reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra 
casual simples, sistemática e estratificada).

Áreas temáticas - IBS

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Outra: _______________________________
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Objetivos

Compreender os conceitos de pesquisa censitária e amostral.

Elaborar tabelas a partir de informações obtidas por meio de pesquisa amostral.

Analisar dados, buscando soluções para situações problemas propostas.

Adquirir o hábito do consumo consciente. 

Conteúdos

Planejamento e execução de Pesquisa Amostral

Recursos gerais 

Quadro branco, pincel anatômico, material escolar do aluno, celular, computador ou notebook

Recursos IBS

Jogos Piquenique e Bons Negócios 

Procedimentos Metodológicos

Inicie a aula revisando os conceitos de pesquisa censitária e amostral. Em seguida, promova 
uma conversa informal acerca dos conceitos “ganhos e perdas, gastos e despesas, poupar e 
investir”, adquiridos com a prática dos Jogos Piquenique e Bons Negócios.

Solicite que os alunos apresentem as informações sobre as despesas familiares mensais, 
providenciadas previamente por meio de pesquisa amostral de natureza econômica realizada 
com os seus familiares, avaliando o consumo familiar e se há exageros nas despesas.

A partir dos dados coletados, oriente que os alunos elaborem uma tabela no caderno ano-
tando os meses de janeiro a junho e as despesas de água, energia, aluguel, gás, feira, internet 
e gastos pessoais correspondentes a cada mês.

Concluída a elaboração das tabelas, direcione que os alunos façam a análise das informações 
observando se os valores das despesas crescem ou descrescem entre os meses em questão. 
Questione acerca dos motivos que fizeram crescer ou diminuir as despesas familiares fazen-
do uma relação entre economia e consumo consciente. 

Ao final da atividade, peça que os alunos socializem o processo de planejamneto e desen-
volvimento da pesquisa amostral realizada com seus familiares, assim como os dados regis-
trados e as tabelas elaboradas. 

Reserve os minutos finais da aula para a prática do jogo Bons Negócios.
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Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de: 

- Realizar pesquisa amostral;

- Elaborar tabelas utilizando dados coletados por meio de pesquisa amostral.

Referência e Pesquisa

BNCC-MEC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofi-
nal_site.pdf

Base de Dados - Plano Bimestral da EMEF José Souto – Matemática - 8º Ano – Esperança-PB

Reportagem “Como definir amostra de pesquisa”, disponível em: https://mindminers.com/
blog/definir-amostra-de-pesquisa/

Apresentações, materiais, dicas pedagógicas, tutoriais e experiências realizadas com o uso 
dos Jogos de Educação Financeira em transversalidade com demais áreas do IBS e da BNCC, 
disponível em: https://vamosjogareaprender.com.br/

Competências socioemocionais

Autogestão

Engajamento 
com os outros

Amabilidade

Resiliência 
Emocional

Abertura ao 
novo

Determinação

Persistência

Iniciativa 
Social

Empatia

Autoconfiança

Imaginação 
criativa

Organização

Responsabilidade

Assertividade

Respeito

Tolerância ao 
estresse

Curiosidade para 
aprender

Foco

Entusiasmo

Confiança

Tolerância à 
frustação

Interesse 
artístico

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://mindminers.com/blog/definir-amostra-de-pesquisa/
https://mindminers.com/blog/definir-amostra-de-pesquisa/
https://vamosjogareaprender.com.br/
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PLANO DE AULA

Área do Conhecimento: Linguagem e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Língua Portuguesa

Habilidade: (EM13LP44) Analisar formas contemporâneas de publicidade em 
contexto digital (advergame, anúncios em vídeos, social advertising, unboxing, 
narrativa mercadológica, entre outras), e peças de campanhas publicitárias e políticas 
(cartazes, folhetos, anúncios, propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.), 
identificando valores e representações de situações, grupos e configurações sociais 
veiculadas, desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de engajamento 
e viralização e explicando os mecanismos de persuasão utilizados e os efeitos 
de sentido provocados pelas escolhas feitas em termos de elementos e recursos 
linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre outros.

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Áreas temáticas - IBS

Ensino Médio: 1ºano 2ºano 3ºano

Outra: _______________________________
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Objetivos

Compreender o conceito de “Maquiagem Verde” e identificar algumas das características da 
“Maquiagem Verde” em campanhas publicitárias;

Desenvolver campanhas com autonomia e qualidade;

Produção de texto publicitário.

Conteúdos

Identificar os empreendimentos e/ou propagandas que não estão comprometidos com a atu-
ação responsável; 

Aprender a realizar sua própria campanha por meio de panfletos, de forma autônoma e com 
qualidade.

Recursos IBS

Kit de Educação Ambiental IBS: Caderno Temático 
“Sistemas de Produção que Transformam o Mundo”

Recursos gerais 

Projetor Multimídia: PPT – Conceito “Maquiagem Verde”, e o vídeo  “O lixo é um erro de design”;

Imagens de campanhas publicitárias “Maquiagem Verde” em sites de busca na internet;

Caixa de som, papel ofício, canetas coloridas, lápis grafite, borracha (e notebooks, caso necessário).

Procedimentos Metodológicos
Para esta aula organize a turma em grupos (com 04 ou 05 componentes).

Inicie a aula apresentando o conceito “Maquiagem Verde”:

Muitas empresas têm adotado a sustentabilidade e a responsabilidade social em suas cam-
panhas de comunicação, com altos investimentos nas mídias eletrônicas e impressas, por 
meio de propaganda ou outras ferramentas, como o merchandising em novelas, as ações nos 
pontos de venda e os eventos dirigidos a públicos específicos. 

Por outro lado, os ambientalistas chamam essas propagandas de greenwashing, em tradução 
livre, “maquiagem verde”, conceito que se refere às comunicações corporativas que tentam 
mascarar um fraco desempenho ambiental das empresas, que teriam a intenção de enganar o 
consumidor com anúncios mentirosos. O uso de estratégias para apresentar os produtos e as 
companhias como adeptos da sustentabilidade, com a utilização de elementos menos agres-
sivos ao meio ambiente, redução do uso de recursos naturais e da produção de resíduos, e tan-
tos outros apelos, despertou um lado menos ético às atividades de marketing organizacional. 
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A maquiagem verde é vista como uma tentativa de banalizar o desenvolvimento susten-
tável, com a utilização de práticas que podem não ser sustentáveis, mas que se mostram 
dessa maneira por meio das bem realizadas campanhas de comunicação, com o objetivo 
único de melhorar a imagem da companhia.

Após a explanação, apresente imagens de campanhas publicitárias que utilizam ideias da 
“maquiagem verde” para a análise em grupo, cada grupo deve escolher uma imagem para 
analisar.

ROTEIRO PARA ANÁLISE DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA:

1) Quais são os símbolos (e seus significados) presentes na campanha publicitária?

2) Quais sentidos sãos estimulados pela campanha?

3) Quais os possíveis meios para divulgação desta campanha publicitária?

4) Qual atributo positivo do produto é destacado pela propaganda?

5) É possível verificar e comprovar os atributos do produto descritos na campanha?

6) A campanha traz informações imprecisas ou erradas?

7) A campanha demonstra proposta de compensação ambiental e/ou social?

8) A campanha pode confundir o consumidor com informações falsas ou inconsistentes?

9) Quais conceitos (conteúdos) são apresentados (explícita ou implicitamente) na campan-
ha? Dentre estes, quais são ou estão corretos ou incorretos?

No segundo momento da aula converse sobre o conceito de consumo consciente:

Como consumir de forma consciente? O consumo de produtos e serviços muitas vezes 
acontece de modo automático e impulsivo. É importante que o consumidor perceba o poder 
que tem ao fazer suas escolhas cotidianas, que influenciam na vida de muita gente. 

Após a conversa, apresente o vídeo: O lixo é um erro de design -  
https://youtu.be/49nMhEiMpQQ 

Solicite aos alunos que produzam suas próprias campanhas em forma de panfletos educa-
tivos com o tema ambiental para serem distribuídos na escola e em seu entorno, os pan-
fletos poderão ser produzidos  manualmente ou utilizando as ferramentas dos editores de 
textos, nesse caso, realize a produção no laboratório de informática ou disponibilize note-
books para desenvolvimento em sala.

https://youtu.be/49nMhEiMpQQ
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Competências socioemocionais

Autogestão

Engajamento 
com os outros

Amabilidade

Resiliência 
Emocional

Abertura ao 
novo

Determinação

Persistência

Iniciativa 
Social

Empatia

Autoconfiança

Imaginação 
criativa

Organização

Responsabilidade

Assertividade

Respeito

Tolerância ao 
estresse

Curiosidade para 
aprender

Foco

Entusiasmo

Confiança

Tolerância à 
frustação

Interesse 
artístico

Referência e Pesquisa

Vídeos temáticos do Canal IBS: https://www.youtube.com/user/ibseducacional

Apresentações, sugestões de atividades, apostilas temáticas e materiais usados nas for-
mações diversas do IBS, disponível em: http://www.brasilsolidario.com.br/download/

Publicações contendo as principais atividades realizadas pelo IBS e parceiros em diversos 
municípios do país, disponível em: http://www.brasilsolidario.com.br/blog

Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de:   

- Compreender o conceito de “Maquiagem Verde”;

- Realizar uma campanha com autonomia e qualidade;

- Produzir um texto publicitário.

https://www.youtube.com/user/ibseducacional
http://www.brasilsolidario.com.br/download/
http://www.brasilsolidario.com.br/blog
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PLANO DE AULA

Fundamental – Anos Iniciais: 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 5ºano

Área do Conhecimento: Linguagens 

Componente Curricular: Arte

Objeto de Conhecimento: Notação e registro musical.

Habilidade: (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.

Áreas temáticas - IBS

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Outra: _______________________________
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Objetivos

Desenvolver a acuidade auditiva nas crianças e colocá-las em contato com o sistema de 
produção de sons.

Conteúdos

- Escuta atenta dos sons do cotidiano (inclusive o silêncio);

- Conceitos musicais (timbre, altura, duração, intensidade e ritmo);

- Funcionamento dos instrumentos musicais; 

- Mecanismos de propagação sonora e acústica dos materiais.

Recursos IBS

Kit de prática Educação Ambiental – Como fazer 
instrumentos musicais com material reciclável

Recursos gerais 

- Aparelho de som e gravador; 

- Instrumentos musicais;

- Caixas de papelão;

- Pedras, conchas, talheres, pregos, tubos de papelão, bambu, garrafas de vidro e garrafões de água

Procedimentos Metodológicos
1ª etapa 

Com uma boa variedade de materiais talheres, pedras, conchas, pedaços de madeira etc.), faça 
barulhos e peça que os alunos digam o que ouvem e depois classifiquem de acordo com a altu-
ra, a intensidade e a duração. Por exemplo, que som faz um talher contra o outro? E se alguém 
bater mais forte? O acontece se isso for feito dentro de uma caixa de papelão? Há também 
outras estratégias interessantes para mostrar que cada som tem uma “personalidade” (timbre). 
A intenção é mostrar onde há sons estridentes, suaves, bonitos, repetitivos etc. 

2ª etapa 

É o momento de entender o funcionamento dos instrumentos na prática. Para a produção de 
sons, sugira a montagem de chocalhos com latas de metal, arroz ou pedras. Qual deles produz 
um som melhor? Você pode ir além e propor a construção de instrumentos simples. Basta a 
garotada trazer de casa materiais de sucata. As garrafas de vidro produzem diferentes sonori-
dades conforme a quantidade de água colocada dentro. Bambus ou tubos podem virar instru-
mentos de sopro, e garrafões de água, tambores.
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Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de:

- Diferenciar e classificar os sons durante as atividades e avalie se, na hora de produzir os 
instrumentos, todos entenderam seus princípios básicos de funcionamento.

Referência e Pesquisa

- BNCC-MEC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofi-
nal_site.pdf

- Site do Instituto Brasil Solidário. Endereço: https://www.brasilsolidario.org.br/. Acesso em: 
12 de janeiro de 2021.

- Vídeo Apresentação musical IBS em Alto Paraiso de Goiás – GO, disponível no Canal IBS: 
https://youtu.be/PNiSlgrnJ8E. Acesso em: 12 de janeiro de 2021.

- Planos de aula Nova escola: https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/. Acesso 
em: 12 de janeiro de 2021

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.brasilsolidario.org.br/
https://youtu.be/PNiSlgrnJ8E
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/
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PLANO DE AULA

Ensino Fundamental – Anos Finais: 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano

Área do Conhecimento: Linguagens 

Componente Curricular: Língua portuguesa

Objeto de Conhecimento: Relação entre textos; consideração das condições de 
produção; estratégias de produção: planejamento, textualização e revisão/edição.

Habilidades: (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do 
espaço, do tempo; explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens 
e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de 
narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) 
e retextualizando o tratamento da temática. 

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, 
revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o 
leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.

Áreas temáticas - IBS

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Outra: _______________________________

Conteúdos

Produção de textos – Gênero narrativo (radionovela)
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Procedimentos Metodológicos

Inicie a aula pedindo aos alunos que formem um círculo e em seguida comece uma conversa 
com as seguintes questões:

- Quem ouve rádio? Em caso de resposta positiva: que tipo de programa assistem? Na hora 
em que ouvem a voz do locutor, vocês conseguem imaginá-la? Qual a utilidade do rádio nos 
dias de hoje?

- Seus pais ou avós ouvem ou ouviam rádio? O que eles ouvem ou ouviam?

- Na época de seus bisavós não havia televisão. Alguém conhece algo sobre esse tempo?

- O que seria uma “experiência radiofônica”?

Combine com a turma o tempo que será dedicado para a realização dessa conversa inicial (10 ou 
15 minutos) e em seguida apresente o vídeo A história do rádio, disponível no Canal IBS, Youtube.

Reserve alguns minutos para conversa acerca do vídeo e ao encerrá-la escreva no quadro 
a seguinte frase: Imagens que nascem na mente e pergunte qual o seu significado. Ouça as 
hipóteses dos alunos. Oriente a continuação do debate com as seguintes questões:

- Em qual veículo as imagens devem nascer na mente: televisão, internet ou rádio? 

- Pode haver uma novela ou um seriado sem imagem? Como seria? Pode ser que os alunos 
apresentem respostas negativas, mas instigue a imaginação da turma.

Para completar o debate, escolha 5 alunos e explique que eles deverão auxiliar no desen-
volvimento do próximo passo da aula, enquanto os demais deverão fechar os olhos. Peça 
para que cada um dos alunos escolhidos crie um som usando o corpo ou objetos da sala de 
aula. Durante 20 segundos, tais alunos farão cinco sons diferentes, simultaneamente. Ao 
findar o tempo, o restante da turma deverá abrir os olhos e descrever o que ouviu. Quando 
todos acertarem, pergunte novamente se a imagem pode nascer na mente. Para finalizar 
esse momento da aula, apresente o vídeo Barbatuques CD Tum Pá Sambalelê, também dis-
ponível no Canal IBS, Youtube, que demonstra a reprodução de sons a partir do próprio corpo.
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Pergunte aos alunos se eles sabem o que é uma radionovela e comunique que eles escutarão 
um episódio da radionovela Jerônimo, o herói do sertão. Inicie o áudio da radionovela. 

Ao término da transmissão, peça para que alguns alunos descrevam o Jerônimo, a Aninha, 
o Moleque Saci, o Caveira, o Chumbinho, o esconderijo, o circo e outros detalhes dos per-
sonagens ou espaços que se lembrem. Enquanto cada aluno descreve o que foi solicitado, 
pergunte aos demais se concordam, se também imaginaram desta maneira. Para orientar um 
novo debate, questione: 

- Como foram produzidos os sons?

- Eles gravaram nos ambientes descritos: esconderijo, circo, etc? Nesse momento apresente 
para a turma alguns exemplos de objetos que podem ser utilizados para sonoplastia e re-
produza seus sons: instrumentos e brinquedos sonoros, tubos de pvc, latinhas, pedaços de 
madeira, folhas de papel celofane, areia, caixas de diversos materiais e modelos, cascas de 
coco e outros. Esclareça que todos os sons eram produzidos dentro do estúdio com objetos ou 
sons humanos e tais recursos são chamados de sonoplastia. 

Posteriormente, divida a turma em grupos (3, 4 ou 5, de acordo com a quantidade de alunos 
na aula) e solicitem que criem um episódio de uma radionovela adaptando trechos dos liv-
ros do acervo literário IBS (Sugestões: Coleção Diário de Pilar (de Flávia Lins e Silva), A bolsa 
amarela (de Lygia Bojunga), A fantástica fábrica de chocolate (de Roald Dahl), Malala (de 
Adriana Carranca)). Dê as seguintes orientações: escolham um trecho curto, definam entre si 
quem serão os personagens e o narrador e inventem a sonoplastia. 

Responda as dúvidas da turma e peça para que cada grupo grave seu episódio (disponibilize 
gravadores ou permita o uso de aparelhos celulares para esta atividade). Com as gravações 
prontas, apresente todas as radionovelas criadas pela turma.

Recursos Gerais

Notebook, projetor, caixa de som, pincel para quadro branco, material para sonoplastia: in-
strumentos e brinquedos sonoros, tubos de pvc, latinhas, pedaços de madeira, folhas de pa-
pel celofane, areia, caixas de diversos materiais e modelos, cascas de coco e outros, gravador 
de voz ou aparelho celular.

Recursos IBS

- Acervo literário IBS (Sugestões: Coleção Diário de 
Pilar (de Flávia Lins e Silva), A bolsa amarela (de 
Lygia Bojunga), A fantástica fábrica de chocolate 
(de Roald Dahl), Malala (de Adriana Carranca);

- Guia do acervo literário IBS
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Objetivos

- Estabelecer relação entre um texto escrito e demais formas de manifestação da linguagem, 
no caso, a linguagem radiofônica;

- Perceber a importância de se estar atento à situação comunicativa, que envolve: interlocu-
tores, contexto, finalidades e outras circunstâncias de interlocução;

- Elaborar textos a partir da adaptação de narrativas;

- Identificar as diversas formas de produzir sons para compor as narrativas das histórias;

- Conhecer o conceito de sonoplastia e radionovelas

Avaliação

- Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de:

- Estabelecer relação entre um texto escrito e demais formas de manifestação da linguagem, 
no caso, a linguagem radiofônica;

- Perceber a importância de se estar atento à situação comunicativa, que envolve: interlocu-
tores, contexto, finalidades e outras circunstâncias de interlocução;

- Elaborar textos a partir da adaptação de narrativas;

- Identificar as diversas formas de produzir sons para compor as narrativas das histórias.
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Competências socioemocionais

Autogestão

Engajamento 
com os outros

Amabilidade

Resiliência 
Emocional

Abertura ao 
novo

Determinação

Persistência

Iniciativa 
Social

Empatia

Autoconfiança

Imaginação 
criativa

Organização

Responsabilidade

Assertividade

Respeito

Tolerância ao 
estresse

Curiosidade para 
aprender

Foco

Entusiasmo

Confiança

Tolerância à 
frustação

Interesse 
artístico

Referência e Pesquisa

- Base Nacional Comum Curricular – BNCC

- Guia do acervo literário IBS

- Plano de aula Radionovela: imagens que nascem na mente. Disponível em: https://
novaescola.org.br/plano-de-aula/5225/radionovela-imagens-que-nascem-na-
mente#atividade. Acesso em: 11 de janeiro de 2021.

- Vídeo: A história do Rádio, disponível no Canal IBS: https://youtu.be/bF3YzFWVXwY. Aces-
so em: 11 de janeiro de 2021.

- Vídeo: Barbatuques CD Tum Pá Sambalelê, disponível no Canal IBS: https://youtu.be/vyM-
3jkOvtx0. Acesso em: 11 de janeiro de 2021.

- Vídeo: Jerônimo o Heroi do Sertão, Moysés Weltman - Radio Nacional, Brasil, 1958. EP 01. 
Disponível em: https://youtu.be/P0OWuMSOkUk. Acesso em: 11 de janeiro de 2021.
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PLANO DE AULA

Fundamental – Anos Iniciais: 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 5ºano

Área do Conhecimento: Ciências da natureza 

Componente Curricular: Ciências

Objeto de Conhecimento: Corpo humano.

Habilidade: (EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo 
(lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas 
etc.) são necessários para a manutenção da saúde.

Áreas temáticas - IBS

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Outra: _______________________________
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Objetivos

Identificar a escovação e o uso do fio dental como hábitos de prevenção de problemas den-
tários e outras doenças bucais

Conteúdos

Higiene bucal

Procedimentos Metodológicos

Organize os alunos em semicírculo e apresente a ilustração da capa do livro E o dente ainda 
doía, de Ana Terra. Questione-os sobre o que imaginam ser o tema da história. Leia o título e 
dê um tempo para que os alunos desenvolvam uma resposta. Você pode fazer alguns ques-
tionamentos para ampliar o debate:

- Você já sentiu dor de dente?

- Os adultos também sentem dor de dente?

- Você sabe por que sentimos dor de dente?

- O que devemos fazer para evitar a dor de dente?

Após a conversa, convide a turma para assistir ao vídeo Histórias e Contos!!! Leia para uma 
criança!!! E o dente ainda doía.

Com os alunos ainda sentados em semicírculo, faça as seguintes perguntas:  

- Vocês saberiam dizer por que o Jacaré estava com dor de dente? 

- O que devemos fazer para ter um sorriso bonito e saudável? 

A partir daí, permita que os alunos construam e compartilhem suas ideias em relação à 
saúde bucal.

Posteriormente, organize-os em dois grupos para que conversem e apresentem hipóteses 
sobre o que é certo e errado no cuidado com os dentes. Um grupo deverá pensar e comen-
tar sobre os erros e o outro grupo sobre os acertos. Enquanto os grupos desenvolvem in-
ternamente as hipóteses, acompanhe a construção das ideias e intervenha nos momentos 
necessários, a fim de garantir a discussão e o tempo de fala de todos. Após o desenvolvimen-
to das hipóteses, convide os alunos para uma roda de conversa. Solicite que alguns mem-
bros de cada grupo apresentem o que pensaram sobre os erros e acertos no cuidado com os 
dentes. 

Em seguida, proponha que a turma construa o painel Certo e Errado nos cuidados com a 
higiene bucal, de acordo com as afirmações discutidas. 

Com o painel finalizado, converse com os alunos sobre as possíveis doenças e problemas 
causados pela falta de higiene bucal adequada: cárie, mau hálito, perda de dente e doenças 
da gengiva.
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Recursos Gerais

Notebook, projetor, papel madeira, canetinha, fita gomada.

Recursos IBS

Acervo literário IBS:

E o dente ainda doía, de Ana Terra

Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de:

- Apresentar e organizar ideias referentes aos cuidados com a higiene bucal.

Referência e Pesquisa

- Base Nacional Comum Curricular – BNCC

- Guia do acervo literário IBS

- Plano de aula Higiene bucal para um sorriso saudável. Disponível em: <https://novaescola.
org.br/plano-de-aula/2567/higiene-bucal-para-um-sorriso-saudavel>. Acesso em: 12 de 
janeiro de 2021.

- Vídeo: Histórias e Contos!!! Leia para uma criança!!! E o dente ainda doía. Disponível em: 
<https://youtu.be/rzj_dcYaosM>. Acesso em: 12 de janeiro de 2021.

- Vídeo: Vamos falar sobre saúde? – Escovação, disponível no Canal BrasilSolidario: <https://
youtu.be/lfOq_eVEYKw>. Acesso em: 12 de janeiro de 2021.

- Vídeo: Vamos falar sobre saúde? – Fio dental, disponível no Canal BrasilSolidario: <https://
youtu.be/ysnfUrlbHcc>. Acesso em: 12 de janeiro de 2021

Finalizando a aula, apresente para a turma os vídeos Vamos falar sobre saúde? – Escovação 
e Vamos falar sobre saúde? – Fio dental, disponíveis no canal BrasilSolidario, no Youtube, 
enfatizando a importância de se manter e como manter uma boa higiene bucal.

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2567/higiene-bucal-para-um-sorriso-saudavel
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2567/higiene-bucal-para-um-sorriso-saudavel
https://youtu.be/rzj_dcYaosM
https://youtu.be/lfOq_eVEYKw
https://youtu.be/lfOq_eVEYKw
https://youtu.be/ysnfUrlbHcc
https://youtu.be/ysnfUrlbHcc
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PLANO DE AULA

Área do Conhecimento: Linguagens 

Componente Curricular: Língua Portuguesa

Objeto de Conhecimento: Relação entre textos

Habilidade: (EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a 
uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços 
de checadores de fatos.

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Áreas temáticas - IBS

Ensino Fundamental – Anos Finais: 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano

Outra: _______________________________
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Objetivos

Identificar as diferentes abordagens nos veículos de mídia.

Conteúdos

Consumo de informações de interesse público e suas repercussões.

Recursos gerais

Precisará dos seguintes materiais: cartolinas, canetas hidrográficas, cola, tesoura, imagens 
impressas ou desenhadas;

Material de pesquisa: jornais nos mais variados formatos, indo do standard ao tablóide; revis-
tas de variados estilos. Além de notebook, projetor e caixa de som.

Procedimentos Metodológicos

Inicie a aula passando slides mostrando o texto de Mauricio Stycer no UOL a respeito das 
diferentes abordagens de Globo e Record sobre as minfestações ocorridas em Brasília dia 
3/05/2020. Contextualizar sobre as abordagens tão diferentes feitas pelas duas emissoras, 
ressaltando que nenhuma das duas mentiu ou publicou fake news. Apenas veem o mesmo 
fato de maneiras opostas.

Se a sala possuir recurso de som, passar o video contido na matéria, mostrando imagens do 
evento. Observe a reação das crianças e incentive que falem sobre suas impressões e sobre o 
que já sabem sobre o tema.

Amplie o diálogo: ouça a opinião dos alunos sobre as notícias e pergunte se alguém já ficou 
confuso com alguma notícia que viu na TV ou leu em algum veículo.

Após a conversa sobre as reportagens, mostrar um fato da realidade local, do município, apre-
sentando o contexto do fato. Em seguida, peça que aos alunos formem grupos de 4 ou 5 pes-
soas e cada grupo deve imaginar como relatariam esse fato num jornal, registrando na carto-
lina o que seria a capa de um jornal, com manchete, imagem e o “olho” (uma espécie de resumo 
em 1 linha) da matéria.

Referência e Pesquisa

STYCER, Mauricio. Globo: “manifestação antidemocrática”; Record: “encontro com apoiadores”. 
UOL. Disponível em: <https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/mauricio-stycer/2020/05/03/
globo-manifestacao-antidemocratica-record-encontro-com-apoiadores.htm>. Acesso em: 14 
de agosto, 2020.

Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se as crianças foram capazes de:  

·   Identificar se compreenderam sobre as múltiplas formas de trabalhar uma notícia;  

·   Promover um debate sobre os diferentes resultados obtidos com os cartazes, abrindo es-
paço para os alunos explicarem suas abordagens e enfoques.

https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/mauricio-stycer/2020/05/03/globo-manifestacao-antidemocratica-
https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/mauricio-stycer/2020/05/03/globo-manifestacao-antidemocratica-
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PLANO DE AULA

Área do Conhecimento: Ciências humanas 

Componente Curricular: Geografia

Objeto de Conhecimento: Produção, circulação e consumo de mercadorias

Habilidade: (EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o 
consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

Linguagens Matemática Ciências da Natureza Ciências Humanas Ensino Religioso

Arte e 
Cultura

Educomu-
-nicação CidadaniaEducação 

Ambiental
Empreen-
dedorismo

Saúde e 
Prevenção

Incentivo à 
Leitura

Educação 
Financeira

Temas Transversais Contemporâneos na BNCC

Áreas temáticas - IBS

Ensino Fundamental – Anos Finais: 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano

Outra: _______________________________



Fascículo 2 39

Objetivos

Compreender as dinâmicas de produção e circulação de mercadorias e suas relações com o 
consumo em massa e a geração de lixo.

Conteúdos

- Produção, circulação e consumo de mercadorias no território brasileiro;

- Distribuição desigual das riquezas;

- Acumulação de lixo gerado pelo modelo capitalista de desenvolvimento

Procedimentos Metodológicos

1ª Etapa – Apresentação

Escreva no quadro ou projete a frase: As relações entre produção, consumo e geração de lixo. 
Pergunte, primeiramente, se eles sabem do que se trata a expressão “consumo em massa” 
e, caso nenhum dos alunos traga uma concepção em harmonia com a aula, diga que o termo 
“em massa” se refere a alguma coisa em grande quantidade. Desta forma, exponha que nesta 
aula será discutida a relação entre a produção de mercadorias e o seu consumo em grandes 
quantidades pelas pessoas.

2ª Etapa - Contextualização

Apresente aos alunos a imagem da propaganda da Coca-Cola (imagem disponível nas refer-
ências). Caso não seja possível projetá-la, busque em revistas, jornais, internet etc. por propa-
gandas, seja em formato de áudio, vídeo ou imagem. É importante que a propaganda faça 
referência a um produto específico. Na sequência, pergunte aos alunos o que é uma propa-
ganda. Questione qual seria o objetivo de um comercial, por exemplo. Traga os alunos para 
a discussão, perguntando se eles já viram alguma propaganda e quiseram ter o produto que 
ela apresentava. Pode ser uma propaganda em qualquer lugar: tv, outdoor, algum conhecido 
que falou do produto, rádio, na internet, em um banner etc. 

O objetivo desta etapa do plano é mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos em relação 
ao consumo de mercadorias partindo de seu próprio consumo para, posteriormente, ampliar 
a discussão para padrões de consumo gerais e sua relação com o modo de produção em unís-
sono às ações das propagandas.

3ª Etapa – Problematização

De onde vem e para onde vai o que consumimos?

Apresente a concepção da existência de uma cadeia produtiva que conta com a extração de 
matérias-primas, sua transformação, comercialização e consumo (imagem disponível nas 
referências). Todos esses processos, no mundo globalizado, são realizados em várias escalas, 
ou seja, uma matéria-prima extraída no Brasil pode ser utilizada em uma indústria na China 
e, posteriormente, o produto pode ser vendido para a Índia. O mesmo processo pode acontec-
er na escala nacional, assim, uma matéria-prima extraída em um município no Rio Grande do 
Sul pode passar por processos industriais em Pernambuco e ser comercializado em São Paulo 
ou em Rondônia.
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Pergunte aos alunos se eles imaginam como nossas sociedades foram se transformando até 
atingir padrões de consumos que temos hoje. Peça para que os alunos se atentem a todas as 
etapas da cadeia produtiva com foco especial ao o que ocorre após o consumo das mercado-
rias (tratamento de lixo). Pergunte se eles imaginam o quanto daquilo que consumimos vai 
para o lixo.

Traga novamente, a questão problema desta etapa e peça para que eles a respondam. Es-
pera-se que os alunos digam que o que consumimos vêm das produções nas fábricas (que 
retiram seus insumos da extração de matérias-primas) e que, por fim, grande parte do que 
consumimos vai para o lixo.

Caso não seja possível projetar as etapas da cadeia produtiva, coloque-as no quadro e pros-
siga a aula como sugerido.

Dando continuidade a esta etapa, apresente ou escreva no quadro os dados sobre a produção 
e coleta de lixo no Brasil. Peça para que elaborem um gráfico de colunas com as porcentagens 
do índice de coleta das regiões brasileiras. Sugere-se que criem um gráfico com eixo Y de 10% 
em 10% ou 15% em 15%. Explique que o índice de coleta se refere à porcentagem do lixo que 
é coletado em cada região, independente do seu destino (lixões, aterros controlados ou ater-
ros sanitários). Explique que, apesar das porcentagens elevadas de coleta, o Brasil não apre-
senta índices elevados de coleta seletiva e reciclagem, com menos de 20% dos municípios 
apresentando coleta seletiva de lixo.

4ª Etapa – Sistematização

Escrevendo uma matéria para o jornal da escola!

Peça para que os alunos escrevam uma matéria para o jornal da escola. Nesta reportagem 
deverão retomar as discussões levantadas durante a aula, dando destaque:

- A relação entre o consumo em massa e a atuação das propagandas;

- A relação entre a grande produção (com exemplo dos países desenvolvidos que são alta-
mente industrializados) de produtos para consumo e a produção de lixo;

- A porcentagem de coleta no Brasil.

Peça para que encerrem a matéria trazendo sua opinião sobre o tema e apontando medidas 
que acreditam que os países poderiam tomar para diminuir os impactos do consumo em 
massa no mundo. Não há necessidade de que a reportagem seja extensa (podendo apresentar 
um parágrafo para cada ponto, por exemplo), contato que abarque os principais pontos trabal-
hados em aula. Enquanto os alunos sistematizam os conhecimentos construídos, percorra as 
mesas e tire possíveis dúvidas que persistiram após a aula.

Recursos IBS

Kit de Práticas de Educação Ambiental IBS – Caderno 
Temático – Sistemas de Produção que transformam 
o mundo
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Referência e Pesquisa

- Base Nacional Comum Curricular – BNCC

- Site do Instituto Brasil Solidário. Endereço: <https://www.brasilsolidario.org.br/>. Acesso 
em: 12 de janeiro de 2021.

- Vídeo: MAN (Homem), disponível no Canal IBS: <https://youtu.be/D1iUO8JI588>. Acesso 
em: 12 de janeiro de 2021

- Plano de aula O consumo nas grandes cidades. Disponível em: <https://novaescola.org.br/
plano-de-aula/5913/o-consumo-nas-grandes-cidades>. Acesso em: 12 de janeiro de 2021.

- Print da tela do vídeo Coca-Cola|Regras da Casa, aos 0:59. Disponível em: <https://youtu.
be/VgP3ciARQaQ>. Acesso em: 12 de janeiro de 2021.

- Print da tela do vídeo A história das coisas (versão brasileira), aos 0:44. Disponível em: <htt-
ps://youtu.be/7qFiGMSnNjw>. Acesso em: 12 de janeiro de 2021.

Avaliação

Durante o desenvolvimento da atividade, procure observar se os alunos foram capazes de:

- Compreender as dinâmicas de produção e circulação de mercadorias e suas relações com o 
consumo em massa e a geração de lixo.

Recursos Gerais

- Notebook, projetor (caso não seja possível utilizar o projetor recomenda-se a utilização do quadro)

- Caderno, lápis grafite, borracha, lápis de cor, régua.

Competências socioemocionais

Autogestão

Engajamento 
com os outros

Amabilidade

Resiliência 
Emocional

Abertura ao 
novo

Determinação

Persistência

Iniciativa 
Social

Empatia

Autoconfiança

Imaginação 
criativa

Organização

Responsabilidade

Assertividade

Respeito

Tolerância ao 
estresse

Curiosidade para 
aprender

Foco

Entusiasmo

Confiança

Tolerância à 
frustação

Interesse 
artístico

https://www.brasilsolidario.org.br/
https://youtu.be/D1iUO8JI588
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5913/o-consumo-nas-grandes-cidades
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5913/o-consumo-nas-grandes-cidades
https://youtu.be/VgP3ciARQaQ
https://youtu.be/VgP3ciARQaQ
https://youtu.be/7qFiGMSnNjw
https://youtu.be/7qFiGMSnNjw
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Para Finalizar

Não podemos dizer que existe educação pas-
siva quando consideramos que cada indivíduo 
possui expressão, opinião, contexto próprio e 
experiências únicas. Ser passivo é desconside-
rar todos esses elementos e não reagir a uma 
nova situação, a novos saberes. 

Então, nos questionamos: realmente podemos 
ensinar e aprender de modo passivo? Sem dú-
vida, uma pergunta e resposta complexa, pois, 
as possibilidades de ensinar “hoje” já não são as 
mesmas em comparado a tudo o que foi feito nos 
últimos séculos em educação! Assim, acredita-
mos que a educação está, nesse exato momen-
to, em um importante processo de mudança, e 
devemos tentar acompanhar isso. E o quanto 
antes fizermos, melhor será nosso aprendiza-
do e resultados a serem avaliados por cada um, 
como foi colocado e exposto nesse material.

Estamos nos movimentando entre novos es-
paços a todo momento e, dessa maneira, ao 
promovermos uma educação ativa estamos 
também permitindo o movimento natural do 
desenvolvimento humano, estamos cami-
nhando de mãos dadas admitindo que espec-
tador e protagonista podem trocar de papéis. 

Por isso, a educação deve ser ampliada a partir 
do conceito de fazer junto, em rede, consoli-
dando saberes e oportunizando desenvolvi-
mento, uma premissa do IBS nos seus mais de 
20 anos de atuação.

Não podemos negar que qualquer tentativa que 
contribua para o desenvolvimento integral do 
indivíduo com qualidade constitui-se como ar-
tefato de excelência para que alcancemos tais 
metas e foi nesse sentido que o fascículo aqui 
apresentado trouxe reflexões e práticas de me-
todologias ativas no fazer pedagógico, enalte-
cendo conquistas emergentes dessa forma de 
fazer educação.  

A relevância dessa temática é indiscutível - so-
bretudo no momento atual, em que a sociedade 
é baseada no conhecimento. Assim, considera-
-se a prática de metodologias ativas como for-
te aliada para a construção de uma sociedade 
justa e igualitária, em que o conceito de rede se 
expande para promover o desenvolvimento de 
todos. Portanto, nossa intenção, por meio des-
se fascículo, foi a de apresentar um caminho a 
mais que pode ser considerado no percurso do 
fazer pedagógico.
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Somos cientes das diversas realidades encon-
tradas nos diferentes municípios do Brasil, 
tanto que o que aqui apresentamos parte da 
reflexão acerca da importância do planejamen-
to escolar, considerando a produção de um pla-
no de aula e o conhecimento da metodologia 
de projetos, que vem de encontro ao anseio da 
nossa sociedade em constante transformação, 
levando em conta o interesse dos alunos e da 
comunidade escolar ao planejar as atividades 
pedagógicas a serem desenvolvidas.  

O IBS apresenta propostas, ideias e formatos 
contribuindo com o trabalho de educadores par-
ceiros em escolas e municípios das 05 regiões do 
país. O modelo ativo do fazer pedagógico é cen-
trado na problematização e por isso o Instituto 
intensifica a formação de indivíduos pensantes 
e críticos, ciente de que essas são competências 
essenciais à sociedade contemporânea.  

Não apresentamos nenhuma nova ciência, ne-
nhuma nova descoberta ou nova teoria, pelo 
contrário, demonstramos aqui que o desenvol-
vimento de competências pode ser potenciali-
zado a partir da construção do conhecimento 
que ultrapassa o conceito individual e chega ao 

conceito de rede conectada de saberes, a qual 
soma práticas abrangentes para dinamizar e 
participar do processo de desenvolvimento in-
tegral do indivíduo.  

O IBS apresenta ações, atividades e projetos nas 
08 áreas temáticas que podem ser planejadas e 
adequadas ao currículo escolar, implementan-
do os projetos dentro dos bimestres/trimestres/
semestres das instituições de ensino. Sabemos 
que toda mudança é um desafio, por isso apre-
sentamos nesse fascículo os “passos” para que, 
juntos, possamos ultrapassar este desafio atra-
vés da construção dos saberes, proporcionando 
o protagonismo de professores e alunos e assim 
de toda comunidade escolar. O nosso convite é 
que todos vocês façam 2, 4, 6, 8... planos, acre-
ditem no “Conhecimento, na Habilidade e na 
Atitude”, no planejamento e na ação, a afirma-
ção é que a mudança já bateu a nossa porta... 
então abra e vamos juntos dar o primeiro e os 
próximos passos!

Assim, nosso objetivo é o de que juntos possa-
mos construir uma educação transformadora.

Instituto Brasil Solidário
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