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Indicação: 7º ano do Ensino Fundamental
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Disciplina: Língua Portuguesa
Tema: Comportamento e atitudes

Objetivo geral:
• Desenvolver o hábito de leitura
• Interpretação de textos

1ª aula

Mobilização

Após fazer a chamada, o professor pedirá que os alunos arrumem
suas cadeiras formando um grande círculo e fará as perguntas abaixo,
à medida que as respostas para a pergunta anterior se esgotem ou
que todos tenham respondido ou discutido:

   1. Qual o gênero (popular, erudito, etc.) musical que mais lhes
       agrada? Por quê?
   2. Qual é sua banda preferida? Já assistiram a uma apresentação ao
       vivo de alguma banda?
   3. Tocam algum instrumento musical? Qual? Como surgiu esse
       interesse e há quanto tempo?
   4. Como vê sua habilidade com o instrumento? Gostaria de ser
       vocalista? E com a voz?
   5. Já pensaram em formar uma banda ou participaram de alguma?
      (45 min)

Neste ponto, o professor apresentará o livro e pedirá para os alunos
lerem até o capítulo 8, para a próxima aula, inclusive, anotando e 
pesquisando no dicionário o significado das palavras desconhecidas.

2ª aula

Após a chamada, os alunos se organizarão em pequenos círculos de 5
a 6 pessoas para trocar informações sobre as palavras desconhecidas
que encontraram no texto, anotando-as para, mais à frente,
compartilhar com os outros grupos. Um aluno anotará essas palavras e 
seus significados na lousa (15 min).
Em seguida, o professor pedirá aos grupos que discutam os
personagens e os fatos dos capítulos lidos. Cada grupo deverá anotar
as conclusões a que chegou sobre as características físicas e de
personalidade de cada personagem (30 min). 

3ª aula

Após a chamada, serão formados os mesmos grupos da aula anterior.
Um voluntário montará na lousa um quadro com as conclusões sobre
as características dos personagens informadas pelos grupos. Assim,
cada personagem terá uma coluna própria com suas características
anotadas. Os alunos observarão se há divergências entre os grupos na
forma de entender os personagens e debaterão isso e o lado positivo
ou negativo dessas características (45 min).
Para a próxima aula, os alunos deverão ler os capítulos 9 a 17,
pesquisando as palavras novas no dicionário; também farão uma
pesquisa sobre o início das bandas de rock famosas, nacionais ou não,
atuantes ou já extintas.

4ª aula

Feita a chamada, os alunos comentarão as palavras novas que 
encontraram no texto e seus significados (10 min).
A seguir, o professor instruirá os grupos a discutir sobre os 
acontecimentos relatados nos capítulos lidos, com ênfase na forma
de relacionamento entre os personagens, suas opiniões e fantasias
sobre eles (20 min).
Serão feitos relatos breves da pesquisa sobre o início das bandas e
escolha de uma delas como objeto de uma pesquisa mais aprofundada,
cuidando para que cada grupo escolha uma banda diferente. Em data
definida pelos alunos, os grupos montarão, num espaço adequado da 
escola, uma exposição do material visual e sonoro sobre o início e
a trajetória dessas bandas (20 min). Tarefa para a próxima aula: ler
capítulos 18 a 27.
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5ª aula

Após a chamada, o professor sugere que:

   1. os alunos trabalhem com as palavras novas do texto (10 min)
   2. no grupão, discutam os capítulos lidos, no mesmo esquema da
      aula anterior (15 min)
   3. nos subgrupos, discutam o planejamento da exposição sobre as
      bandas (25 min)

Para a próxima aula, os alunos deverão ler do capítulo 28 ao 34.

6ª aula

Feita a chamada, o professor pedirá que:
   1. os alunos trabalhem com as palavras novas do texto (10 min)
   2. nos subgrupos, discutam o término da história e o comparem,
      nas suas semelhanças e diferenças, com fatos reais, traçando
      um paralelo entre vida real e imaginação e que emitam opinião
      sobre as atitudes dos personagens (40 min)

Para a próxima aula, cada aluno deverá fazer uma apreciação pessoal
do texto e de como vivenciou a leitura (cerca de 30 linhas).

7ª aula

Por ordem de chamada, o aluno lerá em voz alta a apreciação
solicitada na aula anterior. Terminada a chamada, os alunos darão sua
opinião sobre as apreciações (30 min) e as entregarão ao professor.
O professor sugerirá que voluntários:

   a) usando somente mímica, com ou sem auxílio de colegas,
       representem um personagem do enredo, devendo os demais
       alunos identificar esse personagem
   b) usando apenas uma palavra ou frase, façam-se identificar como
       um dos personagens pelos demais alunos (20 min)

8ª aula

Avaliação: Acontecerá após a exposição sobre as bandas e terá por 
finalidade avaliar a atividade em relação ao que representou para os 
grupos e para a escola, bem como em termos de desdobramentos
futuros, como nova exposição, um concurso ou uma apresentação
periódica de bandas, etc. Os grupos atribuirão uma nota ao seu próprio
desempenho, nota essa que, juntamente com a nota da apreciação
escrita, atribuída pelo professor, fornecerá a média de cada aluno.
Neste ponto, o professor poderá (ou não) discorrer sobre seus próprios
valores em relação ao que foi visto e trabalhado.


