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Resumo: A prática unidocente dos anos iniciais do ensino fundamental permite a inserção da
interdisciplinaridade, pela necessidade de sistematização dos conteúdos curriculares e da
organização docente. Este artigo tem por objetivo apresentar uma sequência didática como
um recurso interdisciplinar de ensino voltada para diferentes áreas do conhecimento. Neste
estudo, a literatura infantil se constitui no fio condutor que permeará a prática unidocente,
numa abordagem interdisciplinar nos anos iniciais.
PALAVRAS CHAVE: Sequência didática, Anos iniciais, Interdisciplinaridade, Professor
unidocente.
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INTRODUÇÃO

A utilização de sequências didáticas na prática escolar oferece ao professor a
possibilidade de organizar seu planejamento docente de maneira criativa e interdisciplinar. As
sequências didáticas, introduzidas pelos pesquisadores Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz e
Sylvie Haller, do Grupo de Genebra, não se voltavam originariamente para gêneros, pois eram
sequências consideradas abertas e que serviam a diferentes objetos de conhecimento
(MACHADO & CRISTÓVÃO, 2006).
A organização do ensino a partir de sequências didáticas destacou-se na França para o
ensino da língua francesa. No Brasil vem sendo utilizado também para o ensino da língua
materna.
Atualmente o uso de sequências didáticas está se disseminando nas diversas áreas do
conhecimento, sobretudo para os anos iniciais, por permitir uma prática interdisciplinar em
que o professor do 1º ao 5º anos atua como unidocente.

A prática interdisciplinar, para Japiassu (1976, p.74), “caracteriza-se pela intensidade das
trocas entre as especialidades e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um
mesmo projeto”. O professor unidocente, sob essa perspectiva será o articulador desse
projeto.
Ferreira e Tribeck (2010) concebem a unidocência como
uma prática extremamente complexa e dinâmica, que requer responsabilidade e
compromisso na busca de informações e no confronto de ideias a serem lapidadas e
exploradas, pois muito se discute a respeito da formação inicial e continuada do
professor dos anos iniciais (FERREIRA & TRIBECK, 2010, p. 143).

Considerando a complexidade e o dinamismo do processo ensino-aprendizagem nos anos
iniciais, e também a necessidade de partir sempre do interesse da criança para que a
aprendizagem se torne significativa, desenvolveu-se um jogo educativo baseado inicialmente
numa obra de literatura infantil, que possibilitou compilar vários conteúdos e objetivos
curriculares dos anos iniciais, numa abordagem interdisciplinar.
A obra escolhida para esse trabalho foi “A Loja da Dona Raposa”, de Hardy Guedes,
cujos conteúdos abordados possibilitaram desenvolver simultaneamente, diversas áreas do
conhecimento, conforme quadro 1:
Quadro 1 – Eixos curriculares abordados a partir da obra: A Loja da Dona Raposa
Área do Conhecimento
Matemática
Linguagem

Ciências Naturais

Eixos Curriculares
Números e Operações
Grandezas e Medidas
Tratamento de Informação
Compreensão e valorização da cultura escrita
Conhecimentos das Convenções da Escrita
Desenvolvimento da Oralidade
Leitura
Produção de Textos Escritos
Reflexão Linguística
Vida e Ambiente
Ser Humano e Saúde
Tecnologia e Sociedade

No decorrer da obra, à medida que se desperta o interesse dos alunos, a aprendizagem
ocorre de maneira significativa e interessante, abrindo a discussão para os conceitos de cada
um dos eixos curriculares. Para explicitar a forma com que foi trabalhado cada um dos
conceitos, elaborou-se uma sequência didática com dez etapas.
Porém, para que se pontuem as questões teóricas, tornam-se necessárias algumas
definições conceituais, o que exige a reflexão sobre a interdisciplinaridade, a tecitura
unidocente e as sequências didáticas voltadas para os anos iniciais.

2 O PROFESSOR UNIDOCENTE DOS ANOS INICIAIS NUMA PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR
Nos anos iniciais se privilegia o processo de alfabetização, a formação pessoal e a
aquisição de conceitos científicos. Nessa etapa, um único professor, unidocente, é o
responsável pela formação dos alunos em todas as áreas do conhecimento. Townsend e
Tomazzeti (2007) ressaltam que a docência nesse período deve nutrir-se dos saberes que
surgem a partir da história de vida, e da formação profissional. Dessa maneira, a
aprendizagem nos anos iniciais se dá numa perspectiva de continuidade.
Sob esse ponto de vista, Ferreira e Tribeck (2010) apresentam a relação metafórica da
tecitura unidocente, a qual abrange o processo de ensino e aprendizagem em que um único
professor conduzirá os fios das tramas que compõem o currículo escolar nas diversas e
diferentes áreas do conhecimento.
Enquanto na biologia, Manuila (2003) utiliza o termo tecitura para se referir ao conjunto
de células e suas funções, no latim, o termo se traduz em “texto”. Na ótica acadêmica,
entretanto, o verbete tecitura se dá no sentido de entrelaçamento ou trama de fatos ou idéias,
tecendo as várias áreas do conhecimento, conduzindo e direcionando-as num ponto em
comum.
Baseando-se na tradução e nas idéias de Bakhtin (2000), o texto constitui-se no ponto de
partida para todas as disciplinas em todas as áreas do conhecimento, principalmente nos anos
iniciais, etapa especificamente destinada à aquisição da leitura e da escrita. Sobre o texto,
Bakhtin (2000, p. 341) complementa ainda que, “partindo de um texto, nas mais variadas
direções, recolhem‐se fragmentos heterogêneos da natureza, na vida social, no psiquismo, na
história, que serão unidos numa relação ora de causalidade, ora de sentido”.
Desse modo, além de ponto de partida, o trabalho com o texto possibilita também uma
abordagem interdisciplinar, construindo conceitos a partir de um ponto inicial. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais ressaltam que “todo conhecimento mantém um diálogo permanente
como os outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de
complementação, de negação, de ampliação” (BRASIL, 1999, p.88).
Essa relação deve ser amplamente discutida e utilizada em sala de aula para que o
processo de ensino e aprendizagem se efetive. Para isso, o professor pode utilizar-se das
sequências didáticas para sistematizar as atividades de forma interdisciplinar.
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SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: DEFINIÇÕES E EIXOS

O termo sequência didática é definido por Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004, p. 97),
como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática”. Essa
sistematização se dá a partir de um esquema pré-determinado, capaz de contemplar todos os
passos de um projeto, desde a sondagem do interesse dos alunos até a avaliação do processo.
A sequência didática, enquanto proposta teórico-metodológica tem como estrutura,
definida por Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004), dois grandes eixos. O primeiro eixo trata
da apresentação da situação, e o segundo diz respeito ao desenvolvimento dos módulos a
serem trabalhados sequencialmente e que proporcionarão a construção de conhecimento, de
forma intencional e organizada.

Figura1 – Os eixos de uma Sequencia Didática

A apresentação da situação é o momento em que a tarefa a ser realizada é descrita e os
alunos elaboram um primeiro conceito sobre o tema abordado. Nesse momento apresenta-se o
gênero e os conteúdos que serão produzidos ao longo da sequência.
Schneuwly & Dolz (1999, p. 5) desenvolvem a premissa de que o gênero é utilizado
como “meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais
articularmente, no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos”.
Além disso, o trabalho com gêneros necessita da elaboração específica de um modelo
didático do gênero que se almeja trabalhar, e que deve ser construído a partir da análise e
reflexão das características do gênero abordado (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004).
Com relação aos eixos da sequência didática, a primeira produção, denominada por Dolz,
Noverraz & Schneuwly (2004) como produção inicial é a primeira sequência do módulo e
tem por objetivo motivar os alunos ao projeto.
Os módulos vão sendo desenvolvidos na medida em que os alunos se interessam e que
surgem as temáticas a partir da produção inicial. Dessa maneira, Dolz, Noverraz &
Schneuwly (2004) reforçam que é possível criar instrumentos necessários para a apropriação
de conceitos a partir dos módulos. Essa afirmativa se confirma, principalmente, nos anos
iniciais,
A sequência didática finaliza com a produção final, momento em que o aluno põe em
prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente em cada um nos módulos
anteriores (DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004).
O esquema a seguir, apresenta a sequência didática a partir da obra: A Loja da Dona
Raposa, de Hardy Guedes.

Figura 2 – Esquema da Sequência Didática

As sequências didáticas seguiram uma organização e partiram de um criterioso
planejamento docente, para que sempre privilegiassem as questões de interdisciplinaridade,
buscando compilar as diferentes áreas de conhecimento.
Os quadros a seguir especificam o esquema da sequência didática abordada numa classe
de alfabetização, sempre com duração de quatro horas letivas.

SEQUÊNCIA 1
Apresentação:
1. Escolha e apresentação da obra
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Selecionar uma obra de literatura infantil em
que os personagens são animais.
- Interpretar oralmente a história.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais necessários: livros de literatura
infantil em que os personagens sejam
animais, papelógrafo, pincel atômico.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Assembleia sobre a literatura
infantil, as obras que os alunos conhecem em
que os personagens são animais e escolha do
livro com uma nova história.
- Contação da história escolhida pelos alunos.
- Anotação das ideias sobre a história “A loja
da Dona Raposa”
- Listagem com os animais que aparecem na
história e suas encomendas “birutas”.
2ª etapa: Interpretação oral da história.
- Estabelecer relação entre cada animal à sua
encomenda biruta, questionando o motivo de
cada encomenda.
3ª etapa: Seleção dos possíveis conteúdos a

SEQUÊNCIA 2
Apresentação:
1. Apresentação do Projeto “A loja da Dona
Raposa” para os alunos.
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Apresentar projeto.
- Identificar os personagens.
- Dramatizar a história.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais necessários: animais de pelúcia
(raposa, onça pintada, girafa, centopeia,
elefante, cobra, sapo, bode, gambá, pica-pau,
jacaré, crocodilo), objetos (creme para tirar
manchas, cachecol, gravata, bolsa, calça com
100 pernas, pastilhas, barbeador, desodorante,
furadeira, dentadura e lenço).
Desenvolvimento:
1ª etapa: Recontar a história “A loja da Dona
Raposa”.
2ª etapa: Dramatização da história “A loja da
Dona Raposa”, em que cada aluno estará com
um animal de pelúcia e os objetos estarão
numa caixa em comum. À medida que o
narrador fala o personagem, o aluno que está
com o animal de pelúcia vai até a caixa e
mostra qual é a sua encomenda.

serem trabalhados a partir da obra “A loja da
Dona Raposa”.
- Seriação de acordo com a preferência dos
alunos, organizando então a ordem das
sequências posteriores.
4ª etapa: Registro das informações em cartaz
para organização durante a realização do
projeto.
5ª etapa: Organização das datas referentes ao
projeto.
Avaliação: A partir dos relatos orais com
relação às atividades do projeto, destacando
os aspectos mais significativos no dia;
anotação em um cartaz em forma de itens.

3ª etapa: Classificação de cada animal e sua
respectiva encomenda.
4ª etapa: Discussão sobre a viabilidade de
cada encomenda e o motivo de serem
“encomendas birutas”.
Avaliação: Relatar o que foi mais
significativo no dia para os alunos e anotar
em um cartaz em forma de itens. Dessa forma
a atividade será relembrada e também
podemos utilizar esse cartaz como recurso de
alfabetização.

SEQUÊNCIA 3
Apresentação:
1. Atividades sistematizadas de alfabetização
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Sistematizar as atividades realizadas na
sequência anterior.
- Listar animais e encomendas.
- Classificar as encomendas.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais
necessários:
atividades
previamente organizadas, livro da história,
objetos presentes na história.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Assembleia sobre a aula anterior.
Retomada da história e se necessário, fazer
novamente a leitura do texto.
2ª etapa: Listagem do animal e de sua
respectiva encomenda, de acordo com as
convenções da escrita.
3ª etapa: Registro das atividades previamente
elaboradas a partir das discussões realizadas.
Avaliação: Apresentação aos colegas e
professora das preferências do dia.

SEQUÊNCIA 4
Apresentação:
1. Classificação e relação dos produtos
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Observar os produtos que a história
apresenta.
- Comparar os produtos da Loja da Dona
Raposa com os produtos que consumimos.
- Identificar os objetos que realmente existem
e os que fazem parte da imaginação.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais necessários: livro da história,
objetos e animais, panfletos de supermercado.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Observação de cada encomenda da
história e relação com os produtos dos
panfletos de supermercado.
2ª etapa: Elaboração de listagem de
encomendas e dos locais onde se vende cada
produto.
3ª etapa: Relacionar os estabelecimentos
comerciais aos produtos vendidos, e os
profissionais que trabalham em cada local.
4ª etapa: Relacionar os estabelecimentos que
os alunos conhecem a partir das logo marcas
e logotipos de cada local.
Avaliação: Organização no caderno de
anotações de diferentes produtos que se
vende em cada estabelecimento comercial.
Produção de palavras ou frases que
representam os produtos escolhidos.

SEQUÊNCIA 5
Apresentação:
1. Classificação e características dos animais
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Identificar os animais da história.
- Classificar os animais quanto à sua espécie,
características, habitat, alimentação e estilo
de vida.
- Relacionar as características dos animais
com a encomenda biruta.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Material Necessário: animais de pelúcia,
computadores (laboratório de informática),
livro da história.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Assembleia sobre o laboratório de
informática e os comandos para cada aluno,
em que eles deverão pesquisar sobre um dos
animais da história.
2ª etapa: Roda de conversa sobre os animais
da história; explicação sobre a classificação
dos animais, habitat, nicho ecológico, etc.
3ª etapa: Explicação sobre a necessidade de
preservação e cuidado com o meio ambiente.
4ª etapa: Definição dos conceitos de cadeia
alimentar e teia alimentar. Confecção de
álbum coletivo dos animais e respectiva
cadeia alimentar, construída com os alunos.
Avaliação:
Apresentação
do
álbum
produzido pela turma coletivamente.

SEQUÊNCIA 6
Apresentação:
1. Sistema Monetário
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Retomar os conceitos de comércio e loja.
- Diferenciar os produtos presentes em cada
loja.
- Identificar as cédulas do real e o valor de
cada moeda.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais necessários: mini cédulas e
moedas, produtos, encartes de supermercado.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Observação das cédulas e moedas
do real e seus respectivos valores. Explanação
da história do dinheiro (como surgiu, sistemas
de troca, necessidade de se ter uma moeda
padrão).
2ª etapa: Classificação das cédulas e moedas,
e do valor de cada uma.
3ª etapa: Distribuição de mini cédulas e
simulação de compras a partir de encartes de
supermercado; viabilidade da compra.
4ª etapa: Colagem no caderno de registro o
produto comprado com o preço e as cédulas
que foram necessárias para ser pago o
produto.
Avaliação: Registro no diário dos
comentários sobre a experiência de compra e
relação do que foi comprado por cada aluno.

SEQUÊNCIA 7
Apresentação:
1. Mini mercado
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Organizar um mini mercado.
- Identificar cada produto e seu preço
aproximado nos encartes.
- Classificar os produtos nas seções do mini
mercado.
- Simular a compra de produtos no mini
mercado.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais necessários: Embalagens vazias
de diversos produtos, mini cédulas e moedas
do real, registradora, calculadora, caneta,
sacolas, encartes, cartazes.

SEQUÊNCIA 8
Apresentação:
1. O que se vende em cada loja? JOGO
Duração: 1 hora
Objetivos:
- Identificar os estabelecimentos do comércio.
- Classificar cada produto e seu respectivo
comércio.
- Relacionar produto a sua escrita nas formas
manuscrita e caixa alta.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais necessários: Jogo confeccionado
com encartes de revista e EVA.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Roda de conversa. Explicação das
regras do jogo.
2ª etapa: jogar em etapas:

Desenvolvimento:
1ª etapa: Assembleia sobre as características
e organização de um mercado.
2ª etapa: Seriação dos produtos; colocação
de preços; montagem do caixa e criação das
regras de funcionamento do mercado.
3ª etapa: Realização das compras no mini
mercado, alternando o caixa do mercado para
que todos possam comprar e vender.
4ª etapa: Listagem das compras e vendas;
gráficos e tabelas.
5ª etapa: Registro da atividade em forma de
texto coletivo.
Avaliação: Registro no diário dos
comentários e das impressões dos alunos
sobre a atividade.

- Separar os estabelecimentos de compra.
- Separar os produtos que se vende em cada
estabelecimento (imagem)
- Separar os produtos que se vende em cada
estabelecimento (palavra em letra manuscrita
e caixa-alta)
- Cada aluno receberá uma quantia de cartas
para
serem
colocadas
em
cada
estabelecimento. O jogo será por rodadas.
3ª etapa: Listagem oral dos produtos que
classificados em cada estabelecimento.
Avaliação: Registro no diário os comentários
dos alunos e seu desempenho no jogo.

SEQUÊNCIA 9
Apresentação:
1. O que se vende em cada loja? Atividades
Sistematizadas
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Registrar por meio de atividades impressas e
ilustrações o jogo “O que vende em cada
loja”.
- Identificar os estabelecimentos do comércio.
- Classificar cada produto e seu respectivo
comércio.
- Relacionar produto a sua escrita nas formas
manuscrita e caixa alta.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais
necessários:
caderno
de
anotações, quadro de giz, peças do jogo.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Relembrar o jogo, os produtos e os
estabelecimentos.
2ª etapa: Retomada dos conceitos de compra,
venda, classificação de produtos em seções
realizadas nas sequências anteriores.
3ª etapa: Relacionar os produtos ao seu local
de compra.
Avaliação: Registro no diário sobre a
atividade. Fazer um feedback de todas
atividades do projeto.

SEQUÊNCIA 10
Apresentação:
1. Produção Final
Duração: 4 horas
Objetivos:
- Elaborar um texto coletivo do projeto.
- Destacar os personagens da história,
pintando cada animal com uma cor de acordo
com a legenda.
Ano de Referência: Classe de alfabetização
Materiais
necessários:
papelógrafo,
canetinhas hidrocor, lápis de cor.
Desenvolvimento:
1ª etapa: Relembrar o passo a passo de todos
os dias do projeto; registro no quadro de giz
2ª etapa: Registro do texto produzido no
caderno de sistematização e destaque aos
animais da história, com lápis de cor
conforme a legenda.
3ª etapa: Ilustração do texto coletivo, em
forma de história em sequência.
Avaliação: Registro no diário do trabalho e
avaliação das atividades.

Assim, ao partir do interesse dos alunos, as sequências didáticas trabalhadas a partir da
obra: A Loja da Dona Raposa possibilitaram a realização de um trabalho efetivamente
interdisciplinar, onde a construção do conhecimento se concretizou de forma intencional e
organizada, numa prática unidocente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sequências didáticas são adotadas muitas vezes como um modelo a ser seguido. E,
embora sejam utilizadas como suporte para a ação docente, estas sequências não podem ser
simplificadas a uma relação de atividades isoladas. Ao contrário, cada atividade funciona
como um sistema de ações e por isso devem partir da realidade vivenciada em sala de aula por
professores e alunos.
Além disso, como as sequências didáticas possibilitam um trabalho interdisciplinar,
precisam partir do interesse dos alunos, pois se constituem a partir de módulos que podem ser
desenvolvidos em um espaço de tempo considerável e consequentemente estendido de acordo
com as necessidades, pois a aprendizagem nos anos iniciais se dá numa perspectiva de
continuidade.
O texto embasa toda a reflexão e discussão, pois é a partir dele que se estabelecem as
relações e se concretizam as intencionalidades da ação docente.
Nos anos iniciais, a tecitura unidocente possibilita a interdisciplinaridade das áreas de
conhecimento. Desse modo, garante-se também, o êxito das atividades propostas, de forma
efetiva e com qualidade, permitindo que o projeto proposto pelas sequências didáticas seja
desenvolvido na medida em que os conteúdos curriculares são trabalhados ao longo do
período letivo.
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INTERDISCIPLINARY PRACTICE FROM CHILDREN'S
LITERATURE: THE FOLLOWING TRAINING FOR EARLY YEARS
Abstract: The practice unidocente the early years of elementary school allow the inclusion of
interdisciplinarity, the need to systematize the curriculum and teaching organization. This
article aims to present a didactic sequence as interdisciplinary teaching resource aimed at
different areas of knowledge. In this study, children's literature constitutes the common thread
that permeate the practice unidocente, an interdisciplinary approach in the early years.
Keywords: Didactic sequences; Early years; Interdisciplinarity; Unidocent teacher.

