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As práticas 
estão sendo 
planejadas 
como ações 

curriculares?

De que forma os 
componentes 

curriculares estão 
sendo articulados 

nas ações?

Qual o percurso 
desta prática em 
sala de aula com 

cada etapa 
cognitiva?

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
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AVALIANDO AS NOSSAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
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BNCC ELABORAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS



PROGRAMA DESPERTAR 2022/2022



TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS/BNCC

Meio Ambiente 
Educação 

Ambiental 
Educação para 

o Consumo Ciência e 
Tecnologia 
Ciência e 

Tecnologia

Saúde
Saúde 

Alimentar e 
Nutricional 

Economia 
Trabalho 
 Educação 
Financeira

Educação Fiscal  

Cidadania e Civismo
Vida Familiar e Social 
Educação em Direitos 

Humanos
Direitos das Crianças e 

Adolescentes 
Processo de Envelhecimento, 

Respeito e Valorização do 
Idoso

Multiculturalismo 
Diversidade 

Cultural 
Educação para a 
Valorização do 

Multiculturalismo 
nas Matrizes 
Históricas e 

Culturais 
Brasileiras



METODOLOGIA DO PROGRAMA DESPERTAR NA ELABORAÇÃO 
DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

✔ Alinhada a BNCC( Base 
Nacional Comum 
Curricular);

✔ Uso dos Temas  
Integradores 

✔ Fortalecimento dos 
ODS( Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável.



CONHECENDO OS PASSOS DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
INTERDISCIPLINAR

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:
 

 

ANO:  
OBJETIVO(S):  

COMPONENTE(
S) 

CURRICULAR(E
S)

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 Identificar os 
componentes a 

partir dos objetivos 
da sequência

Identificar as 
unidades 

temáticas na 
BNCC que 

contempla os 
objetivos 

 Identificar dentro 
da unidade temática 

os objetos do 
conhecimento que 

estão em 
consonância com os 

objetivos da 
sequência.

Identificar em cada 
objeto do 

conhecimento, quais 
habilidades serão 
desenvolvidas. 



MODELO DE SEQUÊNCIA DIDATICA
ENSINO FUNDAMENTAL  - ANOS INICIAIS – 1º ANO

TÍTULO DA SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA

O alimento que nutre a minha vida!

ANO: 1º Ano
OBJETIVO(S): • Refletir sobre alimentação saudável, nutritiva e 

equlibrada
• Conhecer os conceitos sobre alimentação saudável, 
nutritiva, 
  equilibrada.
• Relacionar os seus hábitos alimentares com os 
conceitos 
  estudados.
• Identificar os caminhos para uma alimentação 
saudável.



Faremos reflexões acerca de nossos 
hábitos alimentares e dos hábitos 
alimentares dos nossos colegas. 
Também discutiremos sobre o 
caminho percorrido pelo alimento até 
chegar a nossa mesa; assim como os 
alimentos e culinária típicos da 
comunidade.

O QUE DISCUTIREMOS NESTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA?



BNCC
COMPONENTE
S
CURRICULARE
S

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Língua 
Portuguesa

Linguagens Estratégia de leitura (EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos.



BNCC
COMPONENTES
CURRICULARES

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Língua 
Portuguesa

Oralidade Contagem de 
histórias

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 
literários lidos pelo professor.

Artes Artes 
visuais

Materialidades (EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Ciências Vida e 
evolução

Corpo humano
Respeito à 
diversidade

(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.



BNCC

COMPONENTE
S
CURRICULARE
S

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Geografia Oralidade Contagem de 
histórias

(EF15LP19) Recontar oralmente, com 
e sem apoio de imagem, textos 
literários lidos pelo professor.

Artes O sujeito e 
seu lugar 
no mundo

O modo de vida das 
crianças em 

diferentes lugares

(EF01GE01) Descrever características 
observadas de seus lugares de vivência 
(moradia, escola etc.) e identificar 
semelhanças e diferenças entre esses 
lugares.

História Mundo 
pessoal: 

meu lugar 
no mundo

As diferentes formas 
de organização da 

família e da 
comunidade: os 

vínculos pessoais e as 
relações de amizade

(EF01HI02) Identificar a relação entre 
as suas histórias e as histórias de sua 
família e de sua comunidade.



CONHECENDO OS PASSOS DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
1. DESPERTANDO 
2. DESCOBRINDO /PESQUISANDO 
3. INTEGRANDO 

 

ETAPAS DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
4. PRODUZINDO 
5.AVALIANDO
6.COMPARTILHANDO 



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Nas Formações Pedagógicas os Ícones do Programa 
Despertar foram inseridos nas Sequências Didáticas, 
visando dar subsídio ao planejamento pedagógico.
Dessa forma, é possível trabalhar as etapas de uma 
Sequência Didática como alternativa para as atividades 
remotas, considerando as habilidades e competências da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e possibilitando 
uma maior interação e aprendizado dos estudantes,.

ÍCONES – O QUE SÃO???



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Levantamento do Conhecimento Prévio
Permite ao estudante refletir sobre o tema de cada 
capítulo, assunto, pergunta, etc  a partir dos 
conhecimentos prévios que suscitam a elaboração 
do pensamento sistêmico, criativo e autônomo. 
Neste segmento, podem ser utilizados recursos 
textuais como situação-problema, histórias, 
poesias, músicas, estudos de caso, perguntas, 
imagens, citações, entre outros recursos didáticos, 
etc.

DESPERTANDO – PROPOSTA



EXEMPLO - DESPERTANDO

Vamos conversar sobre algumas questões:
Você vai registrar as suas respostas na atividade impressa

 

a) Para você, o que é uma alimentação 
saudável?

b) O que você julga saudável para ser consumido nas principais 
refeições do 
    dia? Justifique as suas escolhas?

c) Qual é o seu alimento favorito? Você sabe quais são os 
ingredientes 
    que ela leva?

d) Você sabe a origem desses 
alimentos?

e) Na sua comunidade, como o alimento chega até você? Há a 
cultura de 
    plantação de hortas ou do mercado?



EXEMPLO - DESPERTANDO

Agora com sua família sobre os hábitos alimentares de cada um 

Registre em um “diário de bordo” de tudo que você comer, nas 
principais refeições do dia, durante essa semana



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Contextualizando e problematizando
Apresentação do conteúdo por meio de 
questões problematizadoras que promovam 
a contextualização  por meio de  textos 
informativos e científicos que conceituam, 
definem e informam sobre o tema/conteúdo 
abordado.

DESCOBRINDO – PROPOSTA



EXEMPLO – PESQUISANDO/DESCOBRINDO

 É hora de olhar para o que você descobriu: 
a) Observe o “diário de bordo” em que você registrou sua dieta da semana.
b) Converse com um adulto sobre uma receita tradicional da sua família, 

registre na atividade impressa seus ingredientes e a história desse prato 
na família.

c) Agora escute as histórias e acompanhe a leitura com as gravuras.
    O Professor fará a leitura dos livros (áudio gravado e enviado via WhatsApp):
    - A menina que não gostava de frutas
    - O menino que não gostava de sopa

     



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Investigando e experimentando
Ícone que possibilita  a ampliação  ou descoberta de 
novos  conhecimentos, tendo como ponto de partida o 
levantamento bibliográfico, a pesquisa orientada, a 
experimentação e elaboração de conclusões; Ao 
pesquisar, investigar  e experimentar , é possível 
estabelecer ou confirmar fatos, bem como reafirmar 
resultados anteriores, solucionar problemas  novos e já 
existentes, apoiar ou desenvolver novas teorias. A 
consequência é a geração de novas informações e 
ciências que podem colaborar, desenvolver, detalhar e 
até atualizar algum conhecimento que já existia, 
realizando a partir da pesquisa a integração de saberes.

PESQUISANDO – PROPOSTA



EXEMPLO – PESQUISANDO/DESCOBRINDO

Vamos conversar e refletir sobre os textos? Registre na atividade 
impressa

• Qual a mensagem transmitida por cada um dos textos?
• Qual a sua opinião sobre o comportamento das personagens?
• Quais frutas e vegetais você não come por não gostar?
• Quais frutas você gostaria de comer, mas nunca provou? Por que nunca provou?



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Assimilação do conhecimento; significado do 
que aprendeu.
Ícone que promove assimilação do conhecimento; o 
aprendizado passa a ser significativo; relacionar o 
conhecimento na totalidade, visão sistêmica; a 
significação do aprendizado; envolve a 
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, entre 
outros.  
Espaço de questionamentos e concretização do 
pensamento reflexivo e argumentativo, visando 
estabelecer relações entre os aspectos estudados e 
as situações cotidianas. É um setor destinado à 
elaboração pessoal de conhecimentos 
significativos. 

INTEGRANDO - PROPOSTA



EXEMPLO – INTEGRANDO

Agora que você já conhece os conceitos de 
alimentação e saúde, vamos montar um conceito 
de alimentação saudável? Registrar na atividade 
impressa

Com essa conceituação, reflita: os hábitos 
alimentares da sua família são saudáveis? E o seu? 
Olhe para a dieta que você registrou e justifique a 
sua resposta na atividade impressa.



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Uso das diferentes linguagens (oral, escrita, 
visual-motora, etc) 
Uso de diferentes linguagens para defender 
pontos de vista, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo; compreender 
e usar as tecnologias de informação e 
comunicação seja por meio digital, oral ou escrita 
com o objetivo de produzir conhecimentos, 
resolver problemas, respeitando a diversidade 
cultural. 

PRODUZINDO



EXEMPLO – PRODUZINDO

Após o estudo sobre o tema, produza uma música, estilo 
paródia. Não esqueça de acrescentar na sua composição, 
alguns elementos fundamentais para fundamentar o seu 
aprendizado;

Já fizemos vários exercícios sobre o tema, agora vamos 
produzir um cartaz contendo todo o seu aprendizado.       
  



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Socialização dos aprendizados; troca dos 
saberes.
Permite-nos trocar experiências, inovar, aprender 
com o outro, compartilhar descobertas e 
aprendizados, saberes informativos  científicos 
aprendidos, difundir conhecimentos, hábitos 
incorporados, competências socioemocionais 
desenvolvidas, além de  aprimorar valores como 
respeito, ética, cidadania, entre outros temas 
transversais, além de garantir que pessoas de 
outras comunidades possam  ter acesso a estes 
saberes construídos por meio da socialização com 
uso de redes sociais, mídias, entre outras. 

COMPARTILHANDO - PROPOSTA



EXEMPLO– COMPARTILHANDO

As produções comporão um painel ilustrativo e as fotos serão postadas nas 
redes sociais e os vídeos nos grupos de WhatsApp.
                           

                           



EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E COOPERATIVISMO: PRÁTICAS SOCIAIS PARA A VIDA EM COMUNIDADE

Processo contínuo (diagnóstico, formativo e 
somativo)
Deve acontecer no início, durante e após uma 
atividade pedagógica, especialmente em se 
tratando das sequências didáticas. Os estudantes 
devem ser questionados, propiciando oportunidade 
para que todos participem e demonstrem o nível de 
desempenho, a sua participação, aprendizado e o 
processo autoavaliativo.

AVALIANDO - PROPOSTA



EXEMPLO – AVALIANDO

A avaliação deve ser contínua, diagnóstica e formativa. 
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