
O Referencial 
Curricular Gaúcho 
na Árvore



Olá, educador(a), aqui você encontra indicações de livros, 
materiais pedagógicos disponíveis na Árvore - como trilhas 
e projetos de leitura - e atividades alinhadas às habilidades 
do Referencial Curricular Gaúcho (RCG). Aproveite o acervo 
da Árvore Livros e nossas sugestões de trabalhos para 
formar leitores conhecedores da riqueza da história e da 
diversidade cultural e social do nosso país, conscientes do 
papel que terão em nossa sociedade, e atingir as metas de 
aprendizagem da sua rede. Conte com a Árvore para tornar 
suas aulas mais contextualizadas e divertidas!
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
6º E 7º ANOS

Livro:  O Manifesto Verde,de Ignácio de 
Loyola Brandão
Áreas do conhecimento: Língua 
Portuguesa e Ciências da Natureza
Materiais disponíveis na Árvore:
Projeto de Leitura Verde que te Quero 
Verde e Coleção Verdes Como a Árvore

Habilidades RCG:

(EF69LP44RS-1) Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, culturais e hu-
manos e de diferentes visões de mundo em 
textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares 
sobre identidades, sociedades e culturas, 
considerando a autoria e o contexto social 
e histórico  de sua produção.

(EF69LP22RS-1) Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou propositivos sobre 
problemas que afetam a vida escolar ou da 
comunidade, levando em conta seu con-
texto de produção e as características dos 
gêneros em questão, detalhando propostas 
que melhorem a vida da comunidade onde 
estão inseridos.

(EF07CI06RS-1) Reconhecer como o desen-
volvimento científico e tecnológico influen-
cia em aspectos econômicos, culturais e 
socioambientais. 

(EF07CI06RS-2) Comparar as mudanças 
que ocorreram após a inserção de determi-
nados materiais e tecnologias no cotidiano 
dos indivíduos e como isso se refletiu nas 
relações de trabalho.

Sugestão de atividades: A proposta é falar 
sobre os problemas ambientais sem focar 
de forma excessiva nos problemas que o 
ser humano vem causando, fomentando 
reflexões mais voltadas para a preservação 
da beleza da natureza e a importância de 
cuidar dela. Um trabalho interdisciplinar 
com professores de Linguagens e Ciências 
da Natureza pode ser o caminho para de-
senvolver habilidades em ambos os campos 
do saber. 

Convide seus alunos a escolherem três ob-
jetos dentro de suas casas que sejam feitos 
de materiais criados pelos homens. Peça 
que investiguem como aquele material é 
feito, qual é a sua matéria prima, de onde 
ela é retirada e que passos são dados até 
se chegar ao produto final. Agora peça que 
eles imaginem como seria se aquele objeto 
não existisse: que vantagem/utilidade/con-
forto ele nos traz? O que ficaria mais difícil 
de fazer sem ele? O que mais é feito com 
essa mesma matéria prima? Agora, façam 
um exercício de imaginação e voltem 10 
mil anos no tempo: como seria a vida sem 
esses materiais? Que materiais naturais  
poderiam usar para substituí-los?

Por fim, sugerimos também a produção 
de um manifesto da turma sobre questões 
e possíveis soluções ambientais da sua 
comunidade, que, após finalizado, pode ser 
entregue aos governantes e autoridades 
ambientais locais.
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Livro:  A Luta Contra Canudos, de 
Daniel Esteves
Áreas do conhecimento: Língua 
Portuguesa e História do Brasil
Materiais disponíveis na Árvore:
Trilha de Leitura e Coleção de 
Histórias em Quadrinhos 

Habilidades RCG:

(EF06HI12RS-4) Conhecer os mecanis-
mos para a participação cidadã na sua 
comunidade, cidade e escola. 

(EF07HI12RS-1) Identificar os proces-
sos de ocupação do território brasi-
leiro durante o período colonial e sua 
correlação com as culturas indígenas e 
africanas em termos culturais e tecno-
lógicos. 

(EF07HI12RS-2) Compreender as dife-
rentes formas de organização social e 
econômica e as composições étnicas 
miscigenadas, conforme as áreas ocu-
padas (região nordeste, sudeste e sul). 

Sugestão de atividades:

Este livro narra um episódio bem mar-
cante da história do nosso país, ocorri-
do no final do regime monárquico e no 
início do republicano. Levante o que os 
alunos sabem sobre o que aconteceu 
em Canudos antes da leitura, e con-
textualize os eventos. Outra sugestão é 
relembrar outros episódios semelhantes 
por exemplo, a Revolução Farroupilha). 
Analisem juntos as causas e desdo-
bramentos desses eventos, buscando 
levantar os argumentos e pontos de 
vista dos dois lados do conflito.

Uma atividade muito rica é que os 
estudantes criem as suas próprias 
histórias em quadrinhos! Em pequenos 
grupos ou duplas, os alunos escolhem 
algum outro episódio da História do 
Brasil ou do Rio Grande do Sul para es-
crever e ilustrar uma HQ. Pode ser feito 
de forma digital através de ferramen-
tas de design gratuitas disponíveis na 
internet ou
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Livro:  A Vizinha Antipática que Sabia 
Matemática, Eliana Martins
Áreas do conhecimento: Língua 
Portuguesa e Matemática
Materiais disponíveis na Árvore:
Trilha de Leitura

Habilidades RCG:

(EF67LP28RS-1) Ler, com autonomia, com-
preendendo e apreciando diferentes gêne-
ros literários, considerando as suas marcas 
específicas, adquirindo fruição literária, por 
meio de práticas variadas, ampliando seu 
repertório cultural e consciência multicul-
tural.

(EF06MA03RS-1) Reconhecer as operações 
com números naturais e compreender as 
diferentes técnicas operatórias, no exercí-
cio da estimativa e do cálculo mental ou 
escrito, exatos ou aproximados, valendo-se 
de problemas que exploram temáticas do 
contexto local e regional.

(EF06MA03RS-3) Analisar, interpretar e 
expressar de forma coletiva a solução de 
problemas, envolvendo números naturais, 
compreendendo os diferentes significados 
das operações e validando a adequação 
dos resultados por meio de estimativas ou 
tecnologias digitais.

(EF07MA34RS-1) Discutir e planejar estraté-
gias para realizar experimentos aleatórios 
ou simulações que envolvem cálculo de 
probabilidades ou estimativas por meio de 
frequência de ocorrências

Sugestão de atividades:

“Esse livro é pra quem acha que estudar 
Matemática é uma coisa horrenda, mas que 
não sabe o que está perdendo.” Através 
de uma história leve e divertida, a autora 
mostra a riqueza da Matemática e amplia o 
olhar do leitor sobre essa ciência tão funda-
mental. Ao conhecer sua nova vizinha, que 
é professora de Matemática, Theo vai aos 
poucos abrindo a sua cabeça para a impor-
tância dos números, das porcentagens, do 
raciocínio lógico…

Há muitas brincadeiras, jogos e charadas 
divertidas no livro que podem ser usa-
das em sala para enriquecer o ensino da 
matemática, sugerimos que seja feita a 
leitura integral da obra. Além disso, é muito 
legal quando os desafios de raciocínio são 
relacionados a como essa ciência aparece 
no cotidiano dos alunos. Os educadores 
podem fazer pesquisas entre os alunos, cal-
cular médias, porcentagens e muito mais! 
Alguns exemplos: qual a porcentagem da 
turma que tem irmãos? Qual é a média de 
altura dos alunos?
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Livro:  Era Uma Vez Galileu Galilei,
de Rita Foelker
Áreas do conhecimento: Matemática, 
Geometria, Ciências da Natureza, 
Geografia
Materiais disponíveis na Árvore: 
Projetos Jovem Cientista e Ciência 
Antirracista: impérios e saberes 
africanos. 

Habilidades RCG:

(EF06CI13RS-3) Explicar fenômenos como 
as mudanças visíveis em constelações no 
céu, ciclos do dia e noite, movimento de 
translação e rotação, observações sobre a 
posição do sol e da lua, em diferentes perí-
odos de tempo, como fontes de evidência 
para provar a esfericidade da Terra.

(EF06GE01RS-01) Ler e produzir textos orais 
e escritos a respeito da constituição das 
paisagens e os elementos naturais e sociais.

(EF06MA02RS-1) Entender o sistema de 
numeração decimal como uma construção 
histórica, que permaneceu no mundo oci-
dental, observando e comparando seme-
lhanças e diferenças com outros sistemas, 
de modo a sistematizar suas características 
(base, valor posicional e função do zero)

(EF06MA02RS-2) Explorar as formas de ex-
pressar, registrar e comunicar quantidades 
utilizadas pelo homem ao longo da história, 
valorizando a contribuição dos povos primi-
tivos nessa construção. 

Sugestão de atividades:

Este livro nos conta que desde a primeira 
aula de Matemática ministrada por Gali-
leu  “seus alunos ficaram admirados pois 
perceberam que não estavam diante de um 
professor como os outros. Era um homem 
racional e de mente aberta, capaz de pôr 
à prova verdades que ninguém ousava 
discutir.” A leitura desta obra pode ser um 
fomento para diversas reflexões e experi-
mentos científicos sobre astronomia (que 
também usa matemática e geometria), a 
observação do céu e outros fenômenos 
físicos e climáticos.
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Livro:  Informe do Planeta Azul, de 
Luiz Fernando Veríssimo
Áreas do conhecimento: Língua 
Portuguesa e Artes
Materiais disponíveis na Árvore:
Trilha de Leitura e Projeto Quem Quer 
Ser Cronista?

Habilidades RCG:

(EF69LP49RS-3) Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando poemas, crôni-
cas e contos de autores gaúchos.

(EF67LP28RS-1) Ler, com autonomia, com-
preendendo e apreciando diferentes gêne-
ros literários, considerando as suas marcas 
específicas, adquirindo fruição literária, por 
meio de práticas variadas, ampliando seu 
repertório cultural e consciência multicul-
tural

(EF67LP30RS-1) Criar narrativas ficcionais, 
tais como contos populares, contos de sus-
pense, mistério, terror, humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, 
dentre outros, analisando os elementos da 
estrutura e os recursos usados na produção 
de sentido nos textos desse gênero, plane-
jando de acordo com as características do 
texto escolhido.

(EF69AR30RS89-1) Vivenciar, experienciar, 
improvisar e ensaiar peças e acontecimen-
tos cênicos, a partir de diversos estímulos, 
incluindo, textos dramáticos, contos, crôni-
cas, notícias de jornal, entre outros.

Sugestão de atividades:

“Neste livro, as temáticas e personagens são 
muito variadas, refletindo o amplo espectro 
criativo de seu autor, passando pelas cenas 
mais cotidianas até situações que beiram 
o absurdo”. O gaúcho Veríssimo nos traz 
prazerosas leituras que nos incentivam a 
olhar para o cotidiano com um olhar mais 
analítico e crítico para cada detalhe e cada 
interação. A crônica é um excelente gêne-
ro para atividades de produção textual e 
também de dramatizações. Os estudantes 
podem escolher um episódio curioso de 
suas vidas para escrever uma crônica! Uma 
outra atividade bem engajadora é trans-
formar a narrativa presente na crônica 
em uma curta peça teatral: em pequenos 
grupos, os alunos podem escolher seus 
papéis, adaptar o texto e apresentar para 
os colegas da turma. 

Sugerimos que seja feita também uma 
pesquisa sobre a vida do autor: em qual 
cidade nasceu, onde trabalhou, como virou 
escritor, que outras atividades ele gosta… 
Uma última sugestão é pesquisar por outras 
crônicas na plataforma da Árvore
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
8º E 9º ANOS

Livro:  Contos e crônicas para ler na 
escola, de Moacyr Scliar
Áreas do conhecimento:
Língua Portuguesa

Habilidades RCG:

(EF69LP07RS-1) Produzir textos em dife-
rentes gêneros, observando os aspectos 
lexicais, considerando sua adequação ao 
contexto, produção e circulação, ao modo, 
à variedade linguística e/ou semiótica apro-
priada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades 
textuais e do gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, revisão, edi-
ção, reescrita/redesign e avaliação de tex-
tos, para corrigir e aprimorar as produções 
realizadas, fazendo alterações necessárias, 
utilizando a linguagem adequada em cada 
situação. 

(EF69LP42RS-2) Possibilitar práticas de lei-
tura de variados gêneros textuais, a fim de 
que possam reconhecê-los, diferenciá-los e 
produzi-los de forma adequada ao contexto 
comunicativo.

Sugestão de atividade: 

Nesta antologia constam memórias, episó-
dios curiosos, eventos históricos e, sobretu-
do, cenas do cotidiano do autor porto-ale-
grense, considerado um dos grandes nomes 
da literatura brasileira! Proponha que a tur-
ma leia alguns contos ou crônicas do livro e, 
em seguida, oriente uma pesquisa e debate 
sobre os dois gêneros textuais. O que é 
necessário ter em uma boa crônica? E como 
construímos um conto instigante? Para um 
momento de sensibilização, proponha um 
exercício de observação do seu entorno. Su-
gira que, inicialmente, desenhem um mapa 
mental de seu bairro, de sua rua ou mesmo 
da escola e seu entorno. Será que estamos 
observando bem ao nosso redor? O que 
percebemos do nosso entorno?

Após o exercício, proponha que produzam 
um conto ou uma crônica de uma cena ob-
servada, seja da janela de suas casas ou de 
seus percursos cotidianos. O que observa-
mos e testemunhamos que vale a pena ser 
contado? Reforce a importância de aten-
tar para a linguagem e formato do texto, 
indicando que podem retornar ao livro para 
inspiração! Ao finalizarem a produção, eles 
podem compartilhar com você, professor(a), 
via e-mail ou whatsapp.
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Livro:  Toques do Griô,
de Heloísa Pires Lima
Áreas do conhecimento:  Artes e 
Educação Física.
Materiais disponíveis na Árvore: 
Projeto Consciência Negra

Habilidades RCG:

(EF69AR18RS89) Pesquisar, identificar e 
reconhecer e analisar criações singulares de 
profissionais e/ou grupos musicais nacio-
nais e internacionais contemporâneos, para 
o exercício e desenvolvimento do gosto 
pessoal na apreciação e valorização de 
gêneros musicais de diversas culturas.

(EF69AR19RS89) Fruir, acessar e analisar 
progressivamente diferentes estilos musi-
cais regionais, nacionais e internacionais, 
por meio de espetáculos, festivais, vídeos, 
Internet etc., para ampliar o vocabulário e 
o repertório pessoal, permitindo aprimorar 
a capacidade de apreciação da estética 
musical.

(EF89EF15RS-1) Analisar as características 
(ritmos, gestos, coreografias e músicas) das 
danças de salão, bem como suas transfor-
mações históricas e os grupos de origem;

(EF89EF15RS-2) Pesquisar e identificar os 
tipos de dança dos diferentes segmentos 
culturais e sociais.

Sugestão de atividade: 

Será que a turma conhece alguma música 
africana? Oriente que os alunos pesquisem, 
na internet, diferentes ritmos africanos e 
sugira que compartilhem com a turma. 
“Toques de Griô” relata narrativas dos con-
tadores de histórias africanos em diferentes 
períodos da História da humanidade. O 
livro, dividido em 21 capítulos, remete ao 
número de cordas do instrumento musical 
corá ou kora, um tipo de harpa utilizada por 
diversos povos da África ocidental. A turma 
já ouviu falar da corá? Novamente, sugira 
um momento de pesquisa, e incentive que 
os alunos busquem por canções africanas 
que utilizam a sonoridade da corá. Ao final 
da pesquisa, oriente que compartilhem as 
músicas encontradas com seus colegas de 
turma.

Depois das descobertas, que tal um diálogo 
com as aulas de educação física? Como 
será que os instrumentos musicais africanos 
influenciam nos ritmos de dança dos dife-
rentes cantos do continente? Professor(a), 
você pode propor que seus alunos busquem 
por vídeos de dança com influência ou 
origem africana no YouTube. Proponha que 
troquem indicações de vídeos para um mo-
mento de dança e descontração em casa!
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Livro:  Griot - histórias que ouvimos na 
África, de Júlio Emílio Braz
Áreas do conhecimento: 
Língua Portuguesa e Artes
Materiais disponíveis na Árvore:
Fanfics: inventando mundos

Habilidades RCG:

(EF69LP46RS-1) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção de 
obras literárias/manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, comentários de 
ordem estética e afetiva e justificando sua 
apreciação, escrevendo comentários e rese-
nhas com vistas a práticas de apreciação e 
de manifestação da cultura de fãs.

(EF69LP47RS-1) Analisar, em textos nar-
rativos ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, per-
cebendo como se estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo.

(EF69AR05RS67-1) Experimentar e explorar 
as diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
charges, cartoons, tirinhas dobradura, cari-
caturas, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance, arte compu-
tacional etc.).

(EF69AR07RS67) Estabelecer relações em 
suas produções visuais, percebendo prin-
cípios conceituais que as embasam para 
novas proposições temáticas, ampliando o 
repertório imagético.

Sugestão de atividade:

Os povos africanos, com seus incríveis con-
tadores de histórias, os griots, nos ensinam 
a preservar as tradições por meio da inte-
gração entre as gerações. Nesta aventura 
literária seus alunos irão conhecer a história 
de Ubuntu, um griot que trabalha como 
motorista de táxi. Após a leitura do livro 
sugerido, o que acha de orientar os seus 
alunos e alunas na produção de um fanzine 
inspirado pela história? 

Os fanzines são pequenas revistas elabo-
radas por um fã de determinada obra, é 
um conteúdo que pode mesclar a escrita, 
o desenho, a colagem e mais! Em sala de 
aula, o fanzine é uma ótima atividade para 
exercitar a criatividade e encontrar novas 
formas de se expressar. O que descobriram 
com a leitura que gostariam de contar pro 
mundo? Antes do momento de produção, 
oriente-os a pesquisar sobre o fanzine, o 
que é este veículo de comunicação, como 
surgiu e suas possibilidades estéticas.
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Livro: A Cachoeira de Paulo Afonso, 
de Castro Alves
Áreas do conhecimento: 
História e Língua Portuguesa

Habilidades RCG:

(EF08HI20RS-2) Reconhecer e associar 
a herança da escravidão ao preconceito 
enraizado na sociedade brasileira. 

(EF08HI22RS-2) Reconhecer a Literatura 
como produto dos seres históricos, anali-
sando autores e obras (por exemplo: Castro 
Alves)

(EF69LP48RS-1) Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros, semânticos, gráfico-es-
pacial, imagens e sua relação com o texto 
verbal, como forma de apropriação desse 
texto literário.

(EF69LP44RS-1) Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, culturais e hu-
manos e de diferentes visões de mundo em 
textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares 
sobre as identidades, sociedades e culturas, 
considerando a autoria e o contexto social 
e histórico de sua produção.

Sugestão de atividade: 

As obras literárias, inevitavelmente, dialo-
gam com o tempo histórico onde foram 
produzidas. Sugira que a turma leia o livro 
e que reflitam: o que o poema de Castro 
Alves nos conta? Adaptado por André Diniz, 
“A Cachoeira de Paulo Afonso” ganha inten-
sas e expressivas ilustrações, aproximando 
dos leitores contemporâneos a atmosfera 
emocional da obra original, que conta sobre 
a fuga desesperada de um casal de pessoas 
escravizadas.

Peça para que os alunos pesquisem um 
pouco sobre a vida e o contexto histórico 
do autor. O que se passava no Brasil na-
quele momento? Em seguida, via whatsapp, 
encontro síncrono ou na rede social de sua 
escolha, proponha um debate: quais foram 
as consequências da escravidão para a 
sociedade em que vivemos hoje? Após o 
momento de troca, proponha que escrevam 
um ou dois parágrafos sobre essa questão, 
relacionando o texto com versos retirados 
do livro.
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Livro:  “Crônicas Para Jovens - de 
amor e amizade”, de Clarice Lispector
Áreas do conhecimento: 
Língua Portuguesa e Artes

Habilidades RCG:

(EF69LP42RS-2) Possibilitar práticas de lei-
tura de variados gêneros textuais, a fim de 
que possam reconhecê-los, diferenciá-los e 
produzi-los de forma adequada ao contexto 
comunicativo.

(EF69LP47RS-1) Analisar, em textos nar-
rativos ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, per-
cebendo como se estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo.

(EF69AR05RS67-1) Experimentar e explorar 
as diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
charges, cartoons, tirinhas dobradura, cari-
caturas, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance, arte compu-
tacional etc.).

Sugestão de atividade: 

Leitores de Clarice Lispector não têm idade, 
mas, desta vez, a seleção foi pensada para 
provocar uma experiência inspiradora em 
jovens leitores, aqueles que “estão come-
çando a descobrir os mistérios e os prazeres 
do amor e da amizade”. Pensando nisso, o 
que acha de propor que seus alunos iniciem 
um diário de bordo ilustrado? Será uma 
ótima forma de colocarem em prática a 
escrita, além de ajudá-los a pensarem sobre 
os seus próprios sentimentos. 

Incentive que mantenham o diário até fina-
lizarem a leitura, e oriente-os a ilustrarem e 
escreverem os sentimentos e emoções que 
os textos de Clarice provocam. Vale dese-
nhar tirinhas, charges, colecionar citações 
interessantes, fazer colagens nas páginas 
e o que mais desejarem experimentar! Ao 
final da leitura, peça para que escolham 
uma página do diário para compartilhar 
com você e com o restante da turma. Se 
quiserem, podem guardar o diário para 
leituras futuras! 
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ENSINO MÉDIO
ITINERÁRIO FORMATIVO: CIDADANIA E GÊNERO

Livro:  Ana Terra,  Érico Veríssimo 
Áreas do conhecimento: Linguagens e 
suas tecnologias e Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas
Material disponível na Árvore: 
Coleção Luta feminista e direitos, 
Coleção Garotas no comando e 
Projeto de leitura “Todo Dia é Dia Das 
Mulheres”

Habilidades BNCC:

EM13LP01 - Relacionar o texto, tanto na 
produção como na leitura/escuta, com 
suas condições de produção e seu contexto 
sócio-histórico de circulação (leitor/audi-
ência previstos, objetivos, pontos de vista e 
perspectivas, papel social do autor, época, 
gênero do discurso etc.), de forma a ampliar 
as possibilidades de construção de sentidos 
e de análise crítica e produzir textos ade-
quados a diferentes situações.

EM13CHS502 - Analisar situações da vida 
cotidiana, estilos de vida, valores, condutas 
etc., desnaturalizando e problematizan-
do formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identificar 
ações que promovam os Direitos Humanos, 
a solidariedade e o respeito às diferenças e 
às liberdades individuais.

EM13CHS101 - Identificar, analisar e com-
parar diferentes fontes e narrativas ex-
pressas em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas e de 
processos e eventos históricos, geográficos, 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e 
culturais.

EM13CHS102 - Identificar, analisar e discutir 
as circunstâncias históricas, geográficas, 
políticas, econômicas, sociais, ambientais 
e culturais de matrizes conceituais (etno-
centrismo, racismo, evolução, modernidade, 
cooperativismo/desenvolvimento etc.), ava-
liando criticamente seu significado histórico 
e comparando-as a narrativas que contem-
plem outros agentes e discursos.

Sugestão de atividade:

Escrito em meados do século XX por Érico 
Veríssimo, o romance Ana Terra compõe a 
principal obra do autor, O tempo e o vento, 
e é um retrato regional da sociedade do sé-
culo XVIII. Em sala de aula, a obra fomenta 
o debate sobre o papel da mulher e a vida
rural. Oriente a turma a pesquisar na inter-
net sobre o contexto de produção da obra
e o período retratado no livro, com atenção
especial às rupturas e permanências.

Faça a seguinte pergunta: O que mudou do 
século XVIII para o século XXI em relação 
ao papel da mulher e ao modo de vida? 
Para organizar o pensamento, você pode 
pedir que os alunos construam uma linha 
do tempo com fatos marcantes para a 
sociedade do Rio Grande do Sul no século 
XVIII, período retratado no livro; no século 
XX, contexto no qual o autor escreveu; e 
nos dias atuais, quando realizam a leitura. 
Encoraje o debate para que seus alunos 
consigam, de forma crítica, identificar o 
contexto histórico das narrativas e perceber 
os efeitos das mudanças da sociedade em 
seu cotidiano.



14

Livro: Um farol no pampa, Leticia 
Wierzchowski
Áreas do conhecimento: Linguagens 
e suas tecnologias e Ciência Humanas 
e Sociais Aplicadas.
Materiais disponíveis na Árvore: 
Coleção Luta feminista e direitos, 
Coleção Garotas no comando e 
Projeto de leitura “Todo Dia é Dia Das 
Mulheres”

Habilidades BNCC:

EM13LP01 - Relacionar o texto, tanto na 
produção como na leitura/escuta, com 
suas condições de produção e seu contexto 
sócio-histórico de circulação (leitor/audi-
ência previstos, objetivos, pontos de vista e 
perspectivas, papel social do autor, época, 
gênero do discurso etc.), de forma a ampliar 
as possibilidades de construção de sentidos 
e de análise crítica e produzir textos ade-
quados a diferentes situações.

EM13CHS502 - Analisar situações da vida 
cotidiana, estilos de vida, valores, condutas 
etc., desnaturalizando e problematizan-
do formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identificar 
ações que promovam os Direitos Humanos, 
a solidariedade e o respeito às diferenças e 
às liberdades individuais.

EM13CHS101 - Identificar, analisar e com-
parar diferentes fontes e narrativas ex-
pressas em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas e de 
processos e eventos históricos, geográficos, 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e 
culturais.

EM13CHS102 - Identificar, analisar e discutir 
as circunstâncias históricas, geográficas, 
políticas, econômicas, sociais, ambientais 
e culturais de matrizes conceituais (etno-
centrismo, racismo, evolução, modernidade, 
cooperativismo/desenvolvimento etc.), ava-
liando criticamente seu significado histórico 
e comparando-as a narrativas que contem-
plem outros agentes e discursos.

Sugestão de atividade:

Continuação da trilogia de A casa das sete 
mulheres, este romance de Letícia 
Wierzchowski traz personagens da 
primeira saga para abordar um novo 
evento histórico, a Guerra do Paraguai, no 
início do século XX. Com esta leitura você 
pode explorar o contexto de produção da 
obra e o período retratado, analisando 
dados dos períodos. Por se tratar de um 
título contemporâneo, você pode pedir que 
a turma observe como as mulheres são 
representadas, identificando o ponto de 
vista da autora e como a narrativa está 
relacionada ao momento de circulação, 
mesmo que os eventos narrados ocorram 
no passado. 

Assim, peça que pesquisem sobre os direitos 
das mulheres no início do século XX e 
elaborem um quadro comparativo em 
relação à forma como são retratadas no livro. 
Lembre que direitos básicos, como o voto, 
são conquistas relativamente recentes para 
as mulheres brasileiras, peça aos alunos que 
considerem estes fatos em suas pesquisas. 
Alimente a discussão sobre a transformação 
da sociedade ao longo dos últimos dois 
séculos com dados e informações sobre a 
desigualdade de gênero. 
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ENSINO MÉDIO
ITINERÁRIO FORMATIVO: EXPRESSÃO CULTURAL

Livro:  Minuano, Tabajara Ruas 
Áreas do conhecimento: Linguagens 
e suas tecnologias e Ciência Humanas 
e Sociais Aplicadas.
Material disponível na Árvore: 
Coleção Cultura popular e Trilha 
Minuano - Tabajara Ruas

Habilidades BNCC:

EM13LGG302 - Posicionar-se criticamente 
diante de diversas visões de mundo presen-
tes nos discursos em diferentes linguagens, 
levando em conta seus contextos de produ-
ção e de circulação.

EM13LP06 - Analisar efeitos de sentido 
decorrentes de usos expressivos da lingua-
gem, da escolha de determinadas palavras 
ou expressões e da ordenação, combinação 
e contraposição de palavras, dentre outros, 
para ampliar as possibilidades de constru-
ção de sentidos e de uso crítico da língua.

EM13LP50 - Analisar relações intertextuais 
e interdiscursivas entre obras de diferentes 
autores e gêneros literários de um mesmo 
momento histórico e de momentos históri-
cos diversos, explorando os modos como a 
literatura e as artes em geral se constituem, 
dialogam e se retroalimentam.

EM13CHS104 - Analisar objetos e vestígios 
da cultura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, crenças 
e práticas que caracterizam a identidade e 
a diversidade cultural de diferentes socieda-
des inseridas no tempo e no espaço.

Sugestão de atividade:

Escrito pelo autor gaúcho Tabajara Ruas, 
considerado uma das maiores expressões 
da literatura do estado atualmente, o livro 
é um romance juvenil que aborda a Revolu-
ção Farroupilha a partir da visão do cavalo 
Minuano. O texto ressalta aspectos do 
regionalismo rio-grandense e possui inspira-
ção nas obras de Érico Veríssimo, podendo 
ser abordado através da intertextualidade 
entre autores de tempos distintos. 

Para fomentar o debate, você pode colocar 
a seguinte questão: quais elementos e pala-
vras do texto fazem referência à identidade 
do Rio Grande do Sul? Para trabalhar a 
diversidade do vocabulário, peça que cada 
um construa uma nuvem de palavras com 
os termos diferentes encontrados, pesqui-
sando sobre seu significado. A atividade 
pode ocorrer de forma remota ou presen-
cial; caso realize online, você pode indicar 
ferramentas como Word Cloud Generator 
e wordclouds. Para realizar presencialmen-
te você deve  apontar aos alunos que as 
palavras podem ter tamanhos diferentes, 
as maiores representando as que mais 
chamaram atenção, enquanto as menores 
são aquelas mais cotidianas. Ao final, crie 
um momento de interação evidenciando a 
diversidade do próprio grupo.
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Livro:  Comédias para se ler na escola, 
Luis Fernando Veríssimo 
Áreas do conhecimento: Linguagens 
e suas tecnologias
Material disponível na Árvore: 
Trilha Comédias para se ler na escola 
e Projeto de leitura “Quem quer ser 
cronista?”

Habilidades BNCC:

EM13LP46 - Compartilhar sentidos constru-
ídos na leitura/escuta de textos literários, 
percebendo diferenças e eventuais tensões 
entre as formas pessoais e as coletivas de 
apreensão desses textos, para exercitar 
o diálogo cultural e aguçar a perspectiva 
crítica.

EM13LP49 - Perceber as peculiaridades 
estruturais e estilísticas de diferentes 
gêneros literários (a apreensão pessoal do 
cotidiano nas crônicas, a manifestação livre 
e subjetiva do eu lírico diante do mundo 
nos poemas, a múltipla perspectiva da vida 
humana e social dos romances, a dimensão 
política e social de textos da literatura mar-
ginal e da periferia etc.) para experimentar 
os diferentes ângulos de apreensão do 
indivíduo e do mundo pela literatura.

EM13LP53 - Produzir apresentações e 
comentários apreciativos e críticos sobre 
livros, filmes, discos, canções, espetáculos 
de teatro e dança, exposições etc. (rese-
nhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, 
playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).

EM13LP54 - Criar obras autorais, em 
diferentes gêneros e mídias - mediante 
seleção e apropriação de recursos textuais 
e expressivos do repertório artístico -, e/
ou produções derivadas (paródias, estiliza-
ções, fanfics, fanclipes etc.), como forma de 
dialogar crítica e/ou subjetivamente com o 
texto literário.

Sugestão de atividade:

Resultando de um conjunto de crônicas 
do autor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo 
selecionadas por Ana Maria Machado, “Co-
médias para se ler na escola’’ é um exce-
lente título para trabalhar o gênero textual 
crônica. Para estimular a turma, você pode 
iniciar o debate em sala perguntando aos 
alunos sobre o cotidiano na escola, pe-
dindo para que pensem em como podem 
contar estas histórias. A partir deste ponto, 
é possível abordar as características do 
gênero textual crônica, integrando a leitura 
à experiência dos alunos.

Ao final, você pode pedir para que os 
alunos exercitem a criatividade e produzam 
conteúdos sobre sobre o cotidiano escolar, 
utilizando as crônicas de Veríssimo como 
inspiração e identificando características 
do gênero e do estilo do autor. O produto 
final pode ser uma paródia, crônica, Tik Tok, 
vídeo ou charge, o objetivo é que consigam 
representar de forma divertida as diferentes 
situações do cotidiano escolar. 
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ENSINO MÉDIO
ITINERÁRIO FORMATIVO: TECNOLOGIA

Livro:  Dominados pelos números - do 
Facebook e Google às fake news: os 
algoritmos que controlam nossa vida, 
David Sumpter 
Áreas do conhecimento: Linguagens 
e suas tecnologias, Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas e Matemática e 
suas tecnologias
Material disponível na Árvore: 
Coleção Cultura digital e tecnologia, 
Fanfics: inventando mundos e Ebook 
“Letramento midiático e as fake 
news, como ter certeza de que uma 
informação é confiável?”

Habilidades BNCC:

EM13LP40 - Analisar o fenômeno da pós-
-verdade - discutindo as condições e os 
mecanismos de disseminação de fake news 
e também exemplos, causas e consequên-
cias desse fenômeno e da prevalência de 
crenças e opiniões sobre fatos -, de forma 
a adotar atitude crítica em relação ao fe-
nômeno e desenvolver uma postura flexível 
que permita rever crenças e opiniões quan-
do fatos apurados as contradisserem.

EM13MAT405 - Utilizar conceitos iniciais 
de uma linguagem de programação na 
implementação de algoritmos escritos em 
linguagem corrente e/ou matemática.

EM13CHS106 - Utilizar as linguagens car-
tográfica, gráfica e iconográfica, diferentes 
gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais, incluindo as escolares, para 
se comunicar, acessar e difundir informa-
ções, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.

EM13CHS202 - Analisar e avaliar os impac-
tos das tecnologias na estruturação e nas 
dinâmicas de grupos, povos e sociedades 
contemporâneos (fluxos populacionais, fi-
nanceiros, de mercadorias, de informações, 
de valores éticos e culturais etc.), bem como 
suas interferências nas decisões políticas, 
sociais, ambientais, econômicas e culturais.

Sugestão de atividade:

A sociedade contemporânea é cada vez 
mais mediada por aparatos tecnológicos, 
no título escrito por David Sumpter, o fun-
cionamento dos algoritmos leva à percep-
ção de que as informações que recebemos 
cotidianamente são baseadas em códigos 
matemáticos que nem sempre são confiá-
veis, favorecendo a disseminação das fake 
news. A abordagem inicial pode partir das 
experiências dos alunos em redes sociais, 
percebendo como cada um realiza, ou não, 
o processo de checagem da informação. 
Em matemática, é possível apresentar os 
algoritmos e seu funcionamento, mostrando 
que essa linguagem é utilizada para iden-
tificar os padrões de consumo de informa-
ções, produtos e gostos. 

Como atividade, você pode pedir que os 
alunos construam um inventário das pro-
pagandas presentes em suas redes sociais. 
Depois, eles devem checar se os sites vincu-
lados aos anúncios são confiáveis, utilizan-
do regras de verificação de informações 
on-line. No inventário devem ser especifi-
cadas: hora, data, tipo de propaganda e 
se o site é confiável. Aqui cabe questionar 
os alunos sobre o motivo pelo qual essas 
propagandas aparecem para eles, foram 
feitas pesquisas sobre estes produtos? Eles 
falaram sobre o tema perto do telefone? Ao 
final, você pode pedir para que os alunos 
troquem seus inventários, fazendo com que 
percebam como os algoritmos encaminham 
propagandas personalizadas para cada um.


