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EDUCAÇÃO INFANTIL FORMAÇÃO DE LEITORES

DIGA PAZ
Editora: Scipione
Autores: Sam Williams e Mique Moriuchi

Duração: 3 semanas
Disciplinas: Identidade e autonomia, Natureza e sociedade, Movimen-
to, Artes visuais e música e Linguagem oral e escrita
Temas: Respeito, cidadania, preservação, solidariedade e convivência

Objetivo geral:
Auxiliar o professor a desempenhar seu papel de mediador e facilita-
dor do aprendizado do aluno, instigando-o a compartilhar conceitos e 
valores, por meio do estímulo ao hábito da leitura prazerosa, a fim de 
despertar o ser participativo, crítico e reflexivo próprio de cada in-
divíduo e a conscientização do dever humano de semear a paz 

DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Identidade
e

Autonomia

• Desenvolvimento do senso de participação e
colaboração em atividade coletiva
• Desenvolvimento da noção de cidadania

• Estimular a cooperação para o desenvolvimento da paz por meio do 
mutirão do bem
• Promover a vivência de boa palavra, bom pensamento e boa ação, ampli-
ando a vivência dos valores positivos
• Promover a solidariedade e o desapego no ato de doar

Natureza 
e

Sociedade

• Classificação das várias espécies de seres vi-
vos em: bichos, plantas e pessoas
• Desenvolvimento de atitude responsável em
relação ao ambiente, refletindo sobre a ação do
homem no meio ambiente
• Desenvolvimento inicial da consciência
e ecológica

• Identificar e relacionar as características genéricas dos seres existentes 
em nosso planeta, estabelecendo a leitura do que é fazer parte da natureza
e ser cidadão planetário
• Sensibilizar para a importância do agir consciente e para a prática da 
cidadania, por meio de valores positivos e vivência de atitudes de 
conservação do meio ambiente
• Refletir sobre os fenômenos da natureza e a interferência do
homem neles
• Conscientizar sobre a importância do respeito ao meio ambiente e
sua defesa

Movimento
• Desenvolvimento da expressão corporal por
meio da dança
• Desenvolvimento de habilidades motoras

• Desenvolver habilidade motora ampla por meio de gestos, dança e
coreografia de música, de forma individual e coletiva, estabelecendo a
vivência do trabalho cooperativo
• Desenvolver a habilidade motora ampla
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DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Artes Visuais
e Música

• Desenvolvimento da expressão plástica e da
criatividade
• Desenvolvimento da percepção visual
• Desenvolvimento da expressão musical

• Utilizar expressão artística por meio de habilidade motora específica
• Desenvolver as habilidades de concentração e abstração
• Promover leitura visual por meio das figuras do livro, descobrindo detal-
hes das ilustrações e desenvolvendo a discriminação visual e a expressão 
de sentimentos por meio da arte
• Ampliar vocabulário por meio da memorização musical
• Desenvolver ritmos e socialização

Linguagem Oral
e

Escrita

• Desenvolvimento da expressão oral
• Relação entre oralidade, escrita e linguagem
gestual
• Compreensão de textos: interpretação, identi-
ficação da ideia central e das ideias secundárias

• Desenvolver a capacidade cognitiva
• Motivar a participação individual e a coletivo-cooperativa
• Refletir sobre conceitos individuais e sociais das diferenças entre paz e 
guerra 
• Valorizar a história, o enredo e, consequentemente, a importância da 
leitura
• Mobilizar para a pesquisa e a identificação do tema 
• Promover descobertas e buscas científicas sobre o tema
• Possibilitar o desenvolvimento da leitura de imagens e figuras (leitura 
pictórica) 
• Ampliar o vocabulário

FASES DE DESENVOLVIMENTO (ETAPAS)

1ª etapa — Mobilização

Professor, para estimular o leitor é interessante, antes de contar a his-
tória, apresentar os criadores do livro: o autor, o ilustrador, o papel 
de cada um, a importância do trabalho de interação entre eles. Faça 
observações sobre o processo de criação da história.

Sensibilizar – Colocar uma música suave e propor que o educando en-
contre uma posição confortável, feche os olhos e ouça a música, sen-
tindo os instrumentos, pensando em acontecimentos bons, em alguém 
que ama muito, a fim de oferecer esse sentimento ao mundo. Então 
explicar que essa sensação é de paz.

Despertar – Em seguida, em tom de novidade, dizer que irão vivenciar
muito mais a paz. 

Logo após a sensibilização, apresentar o livro Diga paz, vestindo uma 
camiseta branca (a estampa será o carimbo das mãos na cor azul, sim-
bolizando o pássaro da paz) e segurando um globo terrestre.

2ª etapa — Propostas de leitura

Ritual sonoro da leitura (tocar um sininho)
Leitura – Realizar a leitura de maneira expressiva, seguida de manuseio 

do livro pelos alunos.

Reflexão – O professor faz perguntas que estimulam a reflexão dos 
alunos sobre a leitura realizada, tanto sobre a ausência de letras e 
palavras, como da história em si.

Chuva de palavras – Promover a compreensão filosófica e vocabular 
do aluno.

3ª etapa — Socialização do conhecimento

Atividade 1 – Fazendo escolhas

Convide a turma a dizer palavras que definam os conceitos de paz e de 
guerra. Utilize um dicionário, fale e mostre que cada palavra tem um 
significado. O quadro abaixo oferece algumas sugestões:

PAZ GUERRA

Amizade
Amor

Cooperação
Harmonia
Paciência
Respeito

Tranquilidade

Ausência de amor
Desrespeito

Individualismo
Inimizade

Luta
Tristeza

Violência
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Na lousa, registre as palavras sugeridas acima, respeitando a divisão-
apresentada, e algumas que os alunos escolherem. A seguir, comente 
que toda a turma irá desenvolver um trabalho cooperativo sobre a paz.
Proponha que explanem a respeito do significado das palavras registra-
das na lousa e de seus sentimentos sobre o que eles veem na mídia, 
sobre as situações que presenciam no dia a dia, etc.

Convide-os a escolher de que lado desejam ficar. Casa aluno deverá se 
levantar e se posicionar próximo à lousa, no lado que escolher. O aluno 
que ficar do lado da paz dirá a frase: “Quero paz!”.
Caso um ou mais alunos fiquem do lado da guerra, solicitar que expli-
quem seus motivos. Então retome a explicação sobre a importância 
da paz e as dificuldades da guerra, pedindo a colaboração dos demais.

Atividade 2 – Pesquisa familiar
Propor uma pesquisa em revista e jornal de figuras e/ou reportagens 
relacionadas a atitudes boas, de paz, e também atitudes más, agressi-
vas. Essa pesquisa deverá ser realizada em casa com o auxílio dos pais.

Posteriormente, utilize essa pesquisa e proponha um debate sobre o 
que eles observam. Pergunte o que eles gostariam de fazer com as 
figuras que simbolizam guerra. Após ouvir as sugestões, dê a sua e 
faça-lhes o seguinte convite:

Vamos jogar tudo que há de ruim no lixo! Vamos construir um mundo
melhor, unidos para o bem?

Peça para cada um jogar sua figura que simboliza a guerra no lixo e, 
no mesmo momento, dizer: “Quero paz!”. As figuras que representam 
paz devem ser guardadas, pois serão utilizadas em outro momento.

Atividade 3 – Atividade musical

Sugestão de música: “Te ofereço paz”, de Walter Pini.

Organize a turma em um círculo. Cada aluno deverá escolher um ami-
go com quem compartilhar a paz por meio da música. Eles devem 
posicionar-se um de frente para o outro. Explique passo a passo a letra 
da música com movimentos corporais. Priorize a organização e a ob-
servação. Caso aconteça de faltar um aluno para formar as duplas, faça 
a dupla com ele.

Cada frase da música tem um movimento. Cante para a turma com os
gestos (o professor de educação física poderá auxiliá-lo). Que tal dizer 
aos alunos: Vamos oferecer a paz ao amigo que está a nossa frente? 

Vamos transmitir carinho e tranquilidade? No término da música, solici-
te que as duplas se abracem e digam “Te ofereço paz”.

Atividade 4 – Arte cooperativa

Com as figuras que representam paz (pesquisadas anteriormente com 
os pais), proponha a confecção de um grande painel em papel kraft. 
Inicialmente, convide-os a pintar um arco-íris de paz no papel e, por 
cima, colar as figuras que simbolizam paz. No final do arco-íris, carim-
bar as mãos das crianças com cor azul, formando um círculo (planeta 
Terra). Dentro dele deve ser escrito “Semeadores da paz”. Finalize co-
lando uma foto da turma. (Guarde esse painel, pois será utilizado em 
outra etapa do projeto.)

Atividade 5 – Ação solidária

Proponha uma campanha de arrecadação de brinquedos usados para 
doação a uma instituição. É importante trabalhar o desapego pelos 
bens materiais e a sensibilização para as necessidades do outro.
Oriente-os para que o brinquedo esteja em ótimo estado, a fim de res-
peitar a criança que irá receber a doação. Busque sensibilizá-los quanto
ao fato de algumas famílias nem sempre poderem comprar brinquedos 
e da importância de saber que o brinquedo que os alegra irá fazer bem 
a outras crianças também.
Convide-os a participar do “mutirão do bem”, trazendo um brinquedo 
que será levado, se possível por eles, a uma instituição. Propicie um 
momento coletivo para o embrulho dos presentes. Mobilize a comuni-
dade escolar (outras turmas e funcionários), convidando a todos para 
contribuírem com a campanha, doando um brinquedo.

Após o convite, os alunos poderão deixar sua mensagem, todos em 
voz alta e com satisfação: “Diga paz”! Caso seja viável, acompanhe a 
turma até a instituição no momento da doação. Posteriormente, com-
partilhe com eles a experiência e parabenize-os pela ação solidária. Se 
essa saída não for possível, conte como foi o momento da entrega e 
desenvolva o diálogo proposto sobre a ação solidária.
Verifique a possibilidade de a escola e a instituição trocarem cartas, 
após a visita, expressando carinhosamente o que eles mais gostaram 
quando estiveram juntos, o singelo agradecimento e a importância 
desse dia inesquecível. A carta poderá ser coletiva, representando a 
escola, ou individual (desenho livre).

Atividade 6 – Pintura artística

Em uma camiseta branca (uma para cada criança), carimbe as mãos 
(compondo o pássaro da paz) do aluno com tinta azul (guache ou 
tecido), o mesmo modelo utilizado pelo professor na apresentação do 
livro.

Atividade 7 – Conclusiva
Utilizar o painel confeccionado pelos alunos na atividade 4 para decorar
o local onde será realizada a apresentação. Os alunos estarão vestidos 
com a camiseta branca, customizada na atividade anterior.
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Finalizar a apresentação com todos em roda, abraçados, ou segurando
o globo terrestre, ou com o livro trabalhado Diga paz. 

Em seguida, entregue a cada aluno uma lembrança: um pirulito reco-
berto com uma figura do planeta Terra em EVA, previamente confec-
cionado pelo professor, com a seguinte inscrição:

______________________________________
NOME DO ALUNO
Parabéns por fazer nosso mundo mais doce!
Sempre diga “Paz!”.

4ª etapa — Verificação da aprendizagem
Avaliação contínua, comportamental e atitudinal, ou seja, o professor 
observará, ao longo do projeto, mudanças objetivas e subjetivas nos 
comportamentos e atitudes do aluno de maneira individual e coletiva.

Sugestão de instrumentos para avaliação contínua:

Diário de bordo – o professor faz anotações diárias em uma pasta ou
um caderno sobre o processo de ensino-aprendizagem dos educandos,
com anotações gerais e específicas no transcorrer do projeto.
Essa prática possibilitará elementos para replanejar suas ações e inter-
venções na prática, pois permite acompanhar os diferentes caminhos
que o aluno percorre para realizar suas diferentes aprendizagens.

Chuva de palavras – é a compreensão filosófica e vocabular do aluno.
O professor convida, instiga o aluno a dizer livremente palavras e frases
que expressem seus sentimentos e opiniões sobre a leitura realizada. O 
professor registra as palavras e frases na lousa para compartilhar com 
todos os alunos. Essa estratégia irá proporcionar mais um instrumento 
de avaliação contínua da compreensão do aluno, sendo essa, de fato, 
a avaliação inicial.

SUGESTÕES DE MATERIAL COMPLEMENTAR

Importante!

Professor, o processo de ensino-aprendizagem ao longo do projeto foi 
acompanhado pelos pais e demais familiares. Sendo assim, seria inte-
ressante que, ao concluí-lo, você compartilhasse com os pais o rendi-
mento final, pois o envolvimento e o empenho de todos contribuem 
com o estímulo para que as crianças sejam cidadãos leitores.

Obs.: Defina como preferir a forma de compartilhar com os pais os 
resultados do trabalho. Pode ser por meio de recadinho na agenda, 
por exemplo. 

Professor, explore intensa e constantemente as ideias ligadas à frase 
“Diga Paz!”

Webgrafia

Link

Aquecimento global em desenho
<http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/
fique-ligado/aquecimento-global-video-animacaoa-
daptacao-
501913.shtml>

Cidadania não tira férias!
<http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/
fiqueligado/
conteudo_planetinha_480701.shtml>

Os fenômenos da natureza e a distribuição de popu-
lações <http://planetasustentavel.abril.com.br/pla-
netinha/fique-ligado/conteudo_planetinha_472871.
shtml>

<http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/
fique-ligado/conteudo_planetinha_410566.shtml>

Site

Portal SER: <www.ser.com.br>
Almanaque abril (mapas de regiões, países e conti-
nentes)
Multimídia (aquecimento global)


