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Recorte ficcional/ambiental 
Personagens a cidade são músicos e estudam na mesma escola pública: a E. M.  P. A.Z.  _ ESCOLA 
MUNICIPAL PLANETA de A a Z. A escola está situada perto de uma reserva ambiental que é muito 
visitada por seus alunos. Existe no seu interior um paraíso intocado, só conhecido pela Turma 
do Planeta: a Floresta do Beija-Flor Azul. Nesse ambiente a comunicação entre os seres é 
harmônica e integrada.  
 
Recorte Pedagógico  
O perfil da turma: o que a (o) professora (o) pensa, como vê e o que sabe de cada um dos seus 
estudantes.  
Alfabetização: o tempo de cada um, diferentes ritmos, diferenças no que cada um traz de suas 
experiências fora da escola, como usar isso a favor da aprendizagem coletiva respeitando os 
diferentes tempos  e contextos.  
A escuta  e  expressão qualificadas: o reconhecimento do valor do outro, o desenvolvimento de 
vínculos empáticos e a comunicação para a paz, a comunicação não verbal, o diálogo como 
instrumento de resolução de problemas, os usos e funções da língua, os usos e a análise crítica 
dos meios e a música como forma de comunicação e princípio matemático. 
A inclusão: a existência de personagens com deficiência, suscita o respeito e valorização das 
diversidades. 
Coletivo: o trabalho em grupo e a mudança do paradigma competitivo para o colaborativo. “O 
resultado da soma das nossas inteligências sempre será maior do que a inteligência de apenas 
um de nós, por mais brilhante que esse um seja “. 
 

 
Orientação metodológica 
Entendida a importância de mapear a identidade do grupo e de cada criança investigar suas 
capacidades para cuidar de si mesma, cuidar do outro e cuidar de seu entorno (autocuidado, 
altercuidado e eco cuidado)  

• seu contexto social - casa, vizinhança, amigos, família;  

• sua relação consigo – autocuidado; 

• sua relação com o outro – altercuidado; 

• sua relação com seu entorno – eco cuidado; 

• seu repertório sociocultural - seus interesses, hábitos, demandas, seu universo de 
comunicação (linguagens). 

 
Eixos conceituais e metodológicos  
Educação para valores, cultura de paz, educação ambiental, ampliação do repertório cultural 
(competências sócio-emocionais).  

• Constituição de Identidades em Contextos Multiculturais. 

• Planejamento e desenvolvimento de relações em ambientes de aprendizagem: 
levantamento de perfil da turma. A cada novo ano letivo, o professor deve começar ouvindo 
e conhecendo seus estudantes (cultura, hábitos, linguagens, repertório, contexto, interesses 
e demandas) a fim de planejar seu trabalho e selecionar conteúdo e estratégias de acordo 
com a sua realidade. 

• Relação pensamento, linguagem, desenvolvimento e interação social: as funções da 
linguagem no desenvolvimento e na socialização, como organizadora do pensamento, 
instrumento de expressão, registro, memória e comunicação.  



• Diversidade de linguagens: utilização pedagógica articulada das diferentes linguagens: oral, 
escrita, visual, gestual, sonora/musical e cênica. 

• Narrativa transmídia – O livro contém enigmas, cujas soluções estão no ambiente virtual 
http://turmadoplaneta.com/como-tudo-comecou/ 
Os enigmas sugerem que a criança pesquise no site e volte ao livro para completar a 
informação que falta. 

• Contextualização e Interdisciplinaridade: situações de aprendizagem relacionadas à 
resolução de problemas cotidianos. 

• Questão ambiental: consciência ecológica, preservação do planeta a partir de ações locais, 
regionais mas articuladas com problemas de âmbito planetário. 

 

Eixo conceitual: Comunicação, Interação e Identidade 
Núcleos temáticos: nome, família, casa, amigos (grupo), falar e ouvir, compreender, registrar 
(diversos modos de registrar) para lembrar. 
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