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A coleção “Convívio Social e Ética”, destinada 
a alunos de 2o a 5o ano (1a a 4a séries) do Ensino 
Fundamental, trabalha valores, resgatando a ética e a 
moral na escola. Para isso propõe um pequeno encarte, 
em cada livro da coleção, contendo:

• um texto introdutório (para o professor), com uma 
breve reflexão sobre o tema;

• uma oficina a ser realizada entre os professores, 
preparando-os para o trabalho com o aluno;

• proposta de atividades e sugestões (para serem 
desenvolvidas com o aluno) com o tema proposto.

O professor deverá escolher as histórias de acordo 
com a necessidade e interesse pelo tema, procurando 
adequar as atividades propostas à série a que se destina. 
Por exemplo: um professor de 5o ano (4a série) pretende 
trabalhar com a classe a questão da construção de regras. 
Para isso, escolhe a história “Revolução no formigueiro”, 
aproveitando as sugestões apresentadas pelo autor e 
enriquecendo-as de acordo com o nível de entendimento 
e interesse de seus alunos.

As atividades sugeridas devem servir apenas como 
“pistas”, como ponto de partida, contando sempre com 
a criatividade e o desempenho do professor.

Apresentação
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Objetivos

Proporcionar aos educadores oportunidade de re fle -
xão e troca sobre sua prática escolar, de acordo com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental, homologadas em 30 de março de 1998.

Proporcionar aos educadores subsídios para um 
trabalho com os alunos em torno dos Temas Transversais, 
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Proporcionar aos educadores oportunidade de 
reflexão sobre O papel do professor e seu projeto de 
mundo, buscando construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.

Resgatar princípios éticos da escola, preparando a 
equipe de educadores para agir de forma mais adequada 
no convívio escolar e na prática cotidiana da sala de 
aula, considerando que “não há ética na escola sem uma 
escola ética”.

Discutir procedimentos e atitudes que possam 
favorecer a construção da autodisciplina, da autoestima, 
do respeito e da solidariedade, criando um ambiente 
cooperativo em sala de aula.

Discutir procedimentos e atitudes que possam: ajudar 
o professor a se tornar um “preparador emocional”, 
percebendo reações e sentimentos das crianças (positivos 
e negativos) e ajudando-as a identificá-los; prepará-lo 
para administrar pequenos conflitos diários, no âmbito 
da escola.

Refletir sobre a importância do professor na 
construção da moralidade, favorecendo a formação de 
cidadãos conscientes e autônomos, a partir da questão: 
Que tipo de pessoas queremos formar?
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A lição de casa

Os temas levantados na obra possibili tam ques-
tionamentos importantes para o trabalho em sala de aula: 
o que são valores? Como trabalhar em sala de aula com o 
conceito de valor? É possível ensinar valores? Por que é 
importante cultivarmos determinados valores em nossas 
vidas? Como nossa sociedade lida (e ensina a lidar) com 
a construção dos valores humanos? De que maneira nós 
podemos tornar presentes na vida das crianças os valores 
tão importantes para o desenvolvimento e a formação de 
cidadãos atuantes e íntegros?

Um primeiro passo seria justamente começar por 
discutir assuntos que possam ser facilmente percebidos 
pelos alunos, como a questão do consumo, por exemplo. 
Nos dias atuais, vemos que o consumo ganha cada vez 
mais espaço na vida das pessoas, e as crianças também 
são igualmente seduzidas pelos bens materiais, como:

• Possuir o videogame mais avançado;

• Ter o celular que está na moda;

• Vestir roupas iguais às dos personagens  
    das novelas;

• Colecionar muitos brinquedos.

O valor presente nesses objetos é transitório, e a 
satisfação é limitada. É fácil percebermos como o que 
parecia ser indispensável à vida das crianças logo é deixado 
de lado para dar espaço a mais uma última novidade. No 
entanto, há valores muito mais importantes e duráveis, 
que são necessários a todos os seres humanos.

É preocupação dos educadores conduzir a criança a 
incorporar atitudes que facilitem sua convivência com os 
grupos dos quais faz parte (família, escola, amigos etc.), 
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bem como fazer com que ela se torne um indivíduo capaz 
de contribuir positivamente nesses meios, respeitando o 
espaço e os direitos dos demais, visando a uma melhor 
qualidade de vida para si e para os outros.

Através de vivências que promovam a reflexão 
e sejam bem conduzidas, o educador será capaz de 
fortalecer atitudes focadas em valores positivos, tornando 
os alunos mais conscientes e preparados para os desafios 
que terão pela frente.

A forma como a obra aborda essa questão é 
conduzida de modo a despertar o interesse da turma pelo 
tema, além de possibilitar o trabalho de outras situações 
presentes no cotidiano escolar. A autora relaciona a 
pesquisa em dicionário – instrumento fundamental em 
sala de aula – para colocar em pauta a discussão sobre 
valores, o que é, sem dúvida, um grande desafio ao 
professor.

O uso do dicionário deve ser orientado de maneira 
divertida e, claro, sempre relacionado a outros temas. 
Por que limitar o trabalho com o dicionário apenas para 
a pesquisa de palavras desconhecidas?

Esse fundamental recurso didático, afinal, nos 
oferece mais do que isso: listagem de sinônimos, o que 
amplia o vocabulário; informações sobre separação 
das sílabas; palavras derivadas; conjugação dos verbos; 
indicação de plural; organização em ordem alfabética 
etc. Os professores muitas vezes nem imaginam como 
aproveitar todos os benefícios do dicionário e sem 
perceber restringem demais o seu uso.

Portanto, vamos interagir com a história e descobrir de 
que maneira é possível utilizar o dicionário ludicamente e, ao 
mesmo tempo, introduzir novos valores à vida das crianças. 

Educador, quem é você  
nesse processo?

 Da mesma maneira como no livro, são os pais e 
parentes próximos às crianças que são sua principal 
referência. A narrativa revela por meio de uma linguagem 
clara e objetiva exemplos desse fato: o pai que tem 
como valor o hábito do trabalho, a mãe que acredita 
na família ou o avô que construiu sua vida baseado na 
honestidade.

Porém, esses indivíduos não são os únicos. O edu-
cador e o ambiente escolar também exercem grande 
influência na vida de uma pessoa em formação. Na vida 
real, que exemplos estamos oferecendo? Será que nós 
também não estamos invertendo ou deixando de lado 
muitos de nossos valores?

Através da leitura da obra, podemos fazer uma 
reflexão sobre nossas próprias atitudes. É fundamental 
esse tipo de análise antes de apontar à criança em que 
direção ela precisa seguir para mudar determinados 
comportamentos. 

Pequenos problemas do nosso cotidiano, a queda da 
qualidade de vida, a desvalorização da família, o isolamento 
que a (des)estrutura comunitária moderna muitas vezes 
traz ao indivíduo, a violência que se faz cada vez mais 
presente no nosso dia a dia, tornam ainda mais urgente a 
necessidade de investirmos em valores humanos, aqueles 
que fortalecem, enriquecem e fornecem ferramentas para 
que a criança seja capaz de buscar amizades sinceras, 
colaborar com o próximo, se alegrar com sua família e 
retribuir o carinho e o amor que recebe.

Esse é o principal projeto que o educador deve ter, 
pois será a partir daí que a educação realmente terá a 
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qualidade necessária para formarmos indivíduos íntegros, 
ativos, críticos e conscientes de suas responsabilidades 
como cidadãos comprometidos com as reformas tão 
urgentes na sociedade em que vivemos.

E sobre o uso do dicionário? 

Entre todos os materiais que estão disponíveis para 
usar em sala de aula, infelizmente o dicionário muitas 
vezes é relegado a segundo plano. Cabe ao professor 
desenvolver estratégias que sejam interessantes para 
cada faixa etária, a fim de que se crie familiaridade com 
o dicionário desde as séries iniciais.

Com aqueles em fase inicial de leitura e escrita, o 
professor pode explorar a ordem alfabética e o modo de 
organização do dicionário. Dessa maneira, a criança desde 
cedo terá maior aptidão para utilizá-lo como instrumento 
de pesquisa. Depois, nas séries seguintes, as crianças 
podem observar a separação de sílabas, hiatos, ditongos, 
tritongos, acentuação. São conceitos bem sinalizados e 
que auxiliam em suas dúvidas. Há ainda a possibilidade 
de explorar a categoria das palavras (uma mesma palavra 
pode ser entendida como verbo ou substantivo), locuções, 
palavras derivadas e tantos outros conteúdos.

Além de tudo isso, um bom dicionário traz outras 
informações, como por exemplo: conjugação dos verbos, 
informações sobre países, suas capitais e a moeda, mini-
enciclopédia etc.

Manuseie livremente o dicionário, descubra suas 
particularidades e repare que ele pode ser usado para 
explorar temas de diversas áreas, não se restringindo 
apenas à língua portuguesa. Você descobrirá que nesse 
valioso recurso há uma grande variedade de estratégias 
a serem desenvolvidas. Tenho certeza de que você se 
surpreenderá com a riqueza desse material!

Oficina para os professores

1) LEITURA DO LIVRO 

Faça uma leitura atenciosa, observando as principais 
questões levantadas pelo texto: O que são valores? Como 
podemos praticar esses valores em nossa vivência? De 
que forma a escola pode contribuir para difundi-los? 

2) PREPARAÇÃO PARA A VIVÊNCIA

Ao longo da história, temos exemplos de pessoas que 
são referência em termos de conduta, tanto pessoal quanto 
social. Todas elas deixaram claro que o ser humano pode 
transformar a sociedade com pequenas atitudes.

São gestos de união, doação e solidariedade em 
momentos difíceis de guerra ou calamidade. Mas e 
quanto a nós? O que fazemos por nós mesmos ou pelos 
que nos são mais próximos?

Nessa vivência, iremos refletir um pouco sobre 
nossas atitudes e sobre as pessoas que nos marcaram 
com sua influência ou exemplo.

3) DINÂMICA EM PEQUENOS GRUPOS

Cada professor receberá uma etiqueta grande e 
nela escreverá o nome e a relação com uma pessoa que 
marcou sua vida. Por exemplo:

Feito isso, cada pessoa colará a etiqueta no peito 
para que todos possam vê-la.

Em seguida, os professores se reunirão em pequenos 
grupos. 

José
Avô
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Sugestão de atividades  
com os alunos

Inicialmente, peça que cada aluno faça uma leitura 
prévia e individual do livro.

Feito esse primeiro contato, prepare a turma para a 
leitura em grupo.

A cada etapa da história, a leitura pode ser interrompida 
para a colocação de comentários aproximando a história 
da realidade das crianças. Por exemplo:

• Nós usamos dicionário na classe?

• Usamos da mesma maneira que os personagens 
da história?

• O que nós descobrimos quando utilizamos o 
dicionário?

• Quais valores vocês conhecem?

• Quando os valores são importantes?

• Vocês lembram de alguém da sua família ou amigos 
que demonstrem ter algum valor que as influencie, tal 
como acontece na história?

• Vocês também já ouviram alguma notícia sobre 
pessoas que ajudam quando acontecem inundações, 
terremotos etc.? O que essas pessoas fazem pelas outras?

• Vocês já foram solidários? Como?

Dessa maneira, haverá reflexão sobre os temas 
levantados pela obra, adequando o conteúdo da história 
à realidade da turma.

Terminada a leitura, reúna os alunos em grupos 
de quatro crianças e peça que elaborem uma lista dos 
valores que acham mais importantes.

Os grupos receberão meio papel sulfite para cada 
participante e canetas hidrocor.

Cada membro do grupo irá escrever nesse papel 
uma qualidade da pessoa que marcou na etiqueta. 
Depois, mostrará o que escreveu aos outros participantes 
e contará ao seu grupo como a pessoa da etiqueta 
demonstrava essa característica.

Feito isso, cada um colará na lousa ou num painel a 
qualidade moral que escreveu.

4) REFLEXÃO

No momento seguinte, todos se sentarão num meio 
círculo de frente para esse painel e o orientador pedirá 
que pensem no principal valor em suas vidas. 

Assim que todos refletirem, o orientador pedirá que 
cada um se levante e pegue no painel de valores aquele 
que considera o mais importante.

Caso várias pessoas busquem o mesmo papel, elas 
podem se agrupar.

Finalmente, aqueles que se sentirem à vontade 
poderão expor ao grupo a escolha que fizeram, justificando 
sua opção.
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Depois, cada grupo poderá ler a lista que fez e 
compará-la com as dos outros grupos, verificando se os 
valores se repetem.

Feito isso, os alunos devem pensar na seguinte 
questão: quais são os valores necessários para um bom 
relacionamento com a família, os amigos, na escola, com 
os funcionários e os professores.

Depois desse pequeno momento de reflexão, pro-
ponha que eles escrevam coletivamente uma lista dos 
valores que pensaram. Quem quiser contribuir levanta a 
mão. O que for sendo colocado deverá ser anotado em 
um cartaz.

Quando a lista estiver terminada, cada criança pode 
fazer um pequeno desenho que será colado no cartaz.

Finalmente, proponha que pendurem o cartaz na 
classe para lembrar a todos dos valores que devemos ter 
presentes em nossas atitudes.      

 Uma outra atividade que também pode ser feita é a 
seguinte: peça que os alunos se reúnam em grupos e que 
façam uma lista das dificuldades que eles encontram ao 
consultarem um dicionário.

Depois, cada grupo lerá para os outros a lista que 
fez e assim eles poderão comparar se os colegas têm 
dificuldades muito diferentes ou se elas são parecidas. 
Em seguida, o professor irá pedir que todos peguem seus 
dicionários para que essas dúvidas sejam esclarecidas.

Todos irão, com o professor, explorar o dicionário 
desde as primeiras folhas, com as notas da editora e 
do autor, as sugestões de utilização, as abreviações que 
aparecem, além de outras características.

Dessa forma poderá ser demonstrado como é feita 
a consulta de palavras e pedir que as crianças localizem 
também as informações sobre elas, por exemplo: se é 

um verbo, um substantivo, um adjetivo, se aparece a 
separação das sílabas, a tonicidade etc.

Finalizando, proponha aos alunos que auxiliem a 
elaborar um texto coletivo sobre os dados presentes no 
dicionário e a maneira adequada de consultá-lo. Depois, 
esse texto pode ser exposto na sala de aula e também 
distribuído para cada aluno.

Assim, eles estarão preparados para realizar outras 
atividades com o dicionário.
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Respostas do suplemento de atividades
1. Resposta pessoal.

2. Porque ela achava a professora paciente, carinhosa e admirava   
             a maneira como ela ensinava.

3. Resposta pessoal. O professor pode sugerir que o aluno escreva  
             para um parente, por exemplo.

4. Resposta da cruzadinha:

A

A M O R

S O L I D A R I E D A D E

Z

A

V E R D A D E

H O N E S T I D A D E

5. Valores a serem destacados: BONDADE, RESPEITO, HONES- 
             TIDADE, AMOR, CONFIANÇA. Outros sentimentos que  
             aparecem e não devem ser marcados: INVEJA, MALDADE,  
             VIOLÊNCIA, RAIVA, EGOÍSMO.

6. Respostas pessoais.

7. Resposta pessoal.

8. Resposta pessoal.

9. Resposta pessoal. Sugestão: debater com os alunos sobre  
             o que cada um achou do livro e quais conceitos foram  
             aprendidos, depois todos escrevem a resposta.
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A coleção “Convívio Social e Ética” é destinada a alunos de 2º a 5º ano
(1a a 4a séries) do Ensino Fundamental.

Trabalha valores, resgatando a ética e a moral na escola.

Eu e o outro
Conceito: Id e Ego
Luz e sombra
Livros: Luz de dentro ou de fora? 
          O mistério da bola de espinhos

Eu no mundo
Conceito: Sociedade
Limites e regras de convivência
Livros: Revolução no formigueiro
          A lição de casa

Eu comigo
Conceito: Individualidade
Quem sou eu?
Livro: Jeito de ser

Eu no meu primeiro grupo social
Conceito: Família
De volta às raízes 
Livro: No tempo de meus bisavós

A lição de casa
Nye Ribeiro


