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Temas: Biografia de Santos Dumont

Objetivo geral:
• Incentivar no aluno o hábito da leitura
• Conhecer a importante trajetória da invenção do avião
• Identificar a leitura e a escrita de biografias e autobiografias
• Propiciar a pesquisa para enriquecimento histórico-social

DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Arte
• Dobradura do avião
• Livro gigante

• Desenvolver a habilidade motora durante a realização da dobradura
• Favorecer as iniciativas individuais e coletivas, acolher as ideias dos
alunos e possibilitar que sejam colocadas em prática

História
• Invenção do avião
• Fatos históricos

• Conhecer a história de Santos Dumont
• Relacionar fatos e dados ocorridos no ano de nascimento do
personagem do livro e do próprio aluno

Língua
Portuguesa

• Biografia e autobiografia
• Produção de texto informativo
• Relato pessoal
• Leitura e interpretação de poesia

• Favorecer a leitura, o estudo e a apropriação da estrutura e da linguagem de 
textos narrativos, biográficos e autobiográficos
• Exercitar as habilidades de observar, localizar, sequenciar e comparar textos 
biográficos e autobiográficos
• Reconhecer e apropriar-se de recursos de linguagem utilizados para definir 
e demonstrar a intenção de quem produz o texto: transmitir sentimentos, 
sensações; informar, apresentar dados e conceitos

FASES DO DESENVOLVIMENTO (ETAPAS)

1ª etapa – Mobilização

Será que voa?

Objetivos
• Levantar hipóteses sobre o que é voar
• Motivar a leitura por meio das habilidades motoras
• Apresentar conceitos da física do voo com a brincadeira do avião

Procedimentos
1. Distribuir uma folha de papel sulfite para cada aluno e pedir que 
todos respondam à questão: O que é voar?
2. Anotar algumas das respostas na lousa e compará-las com a defini-
ção do dicionário.
3. Propor a construção, com a mesma folha, de algo capaz de voar.
4. Desafiar os alunos a colocar sua construção no ar.

5. Avaliar o desempenho (distância e altura alcançadas e análise do 
pouso) dessa construção e propor a elaboração de um avião de papel 
para um novo desafio.

Avaliação
Estimular comentários acerca das facilidades e dificuldades encontra-
das nessa dinâmica.

Despertando por meio da poesia

Objetivos
• Utilizar a leitura da poesia para sensibilizar o aluno em relação ao 

conteúdo do livro
• Identificar o conhecimento prévio do aluno sobre Santos Dumont

Procedimentos
1. Perguntar aos alunos se já ouviram falar em Santos Dumont, apre-
sentar uma foto dele, relacionar o que já sabem e acrescentar ao pai-
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nel de acordo com o anexo 1.
2. Dividir a sala em pequenos grupos e pedir que relacionem o que 
querem saber a respeito de Santos Dumont.
3. Cada grupo apresenta suas questões, e a professora as registra na 
segunda coluna conforme o anexo 1.

Avaliação
Identificar e registrar os conhecimentos prévios dos alunos, para que 
esses conhecimentos sejam ampliados ao longo do projeto.

2ª etapa – Diferentes propostas de leitura

Repórter por um dia

Objetivos
• Realizar trocas de experiências de leituras
• Estimular a elaboração de uma entrevista
• Ampliar o conhecimento sobre as semelhanças e diferenças entre 

os seres humanos

Procedimentos
1. Organizar os alunos em duplas.
2. Pedir que eles iniciem a leitura do livro até a página 13.
3. Os alunos deverão realizar uma entrevista a fim de conhecer um 
pouco mais sobre seu colega (anexo 2).
4. Montar uma caixa e colocar as fichas (ver exemplo no anexo 3) com 
separação alfabética.

Avaliação
Avaliar o desempenho de cada aluno nas entrevistas, o registro das 
respectivas fichas e a organização em todo o processo.

Ler e despertar os sonhos

Objetivos
• Realizar trocas de experiências de leituras
• Identificar e relacionar seus próprios sonhos

Procedimentos
1º momento:
1. Organizar os alunos em duplas.
2. Pedir que continuem a leitura do livro, da página 14 até a 32.
3. Perguntar à turma qual o sonho de Alberto.

2º momento:
Solicitar que os alunos realizem um relato pessoal com o seguinte 
tema: “Meus sonhos…”

Avaliação
Avaliar a produção do relato pessoal.

3ª etapa – Socialização do conhecimento

Biografia ou autobiografia?

Objetivos
• Aproximar os leitores do contexto sócio-histórico de Santos Du-

mont
• Ampliar os conhecimentos a respeito da aviação e relacioná-los 

com os avanços tecnológicos

Procedimentos
1. Realizar a leitura compartilhada do caderno biográfico (páginas 34 
a 43).
Sugestão: Utilizar o vídeo sobre Santos Dumont para enriquecer o co-
nhecimento sobre o trabalho dele.
2. Pesquisar o que é biografia e autobiografia.
3. Dividir a sala em pequenos grupos e apresentar aos alunos algumas 
biografias e autobiografias de personalidades conhecidas por eles. So-
licitar que classifiquem os textos e fixem tudo em um papel kraft ou 
similar.

Avaliação
Cada grupo deve apresentar a justificativa de suas classificações. Con-
cluir com a explicação da diferença entre biografia e autobiografiae 
expor as definições no mural da sala.

O que mais voa?

Objetivos
• Confrontar o conhecimento adquirido na leitura com pesquisa de 

outros objetos e seres que voam
• Estimular o trabalho coletivo, a organização e a sistematização na 

confecção de um livro
• Exercitar a leitura e a produção de textos informativos

Procedimentos
Propor aos alunos a confecção de um livro gigante (aproximadamente 
o tamanho da metade de uma cartolina), para resgatar a história da 
invenção do avião e explorar as características de outras coisas que 
também voam, como aeroplano dirigível, avião a jato, helicóptero, ba-
lão, foguete, pássaros, etc.

Avaliação
Avaliar a apresentação e o conteúdo do livro confeccionado.

O tempo passa… o tempo voa…

Objetivos
• Resgatar acontecimentos históricos no período de vida de Santos 

Dumont
• Identificar acontecimentos históricos no ano de nascimento dos 

alunos
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Procedimentos
1. Realizar a leitura direcionada (páginas 46 e 47).
2. Comentar que vivemos em um momento sócio-histórico e que, as-
sim como acontecimentos existiram ao longo da vida de Santos Du-
mont, o mesmo ocorre durante a vida de cada um de nós. Sugerir o 
levantamento de fatos ocorridos no ano de nascimento dos alunos. 
Essa atividade de coleta de informações deve ser individual.
3. Organizar os alunos por ano de nascimento e, com o material pes-
quisado individualmente, cada grupo deve confeccionar um cartaz.

Avaliação
Apresentação do conteúdo do cartaz confeccionado.

4ª etapa – Verificação da aprendizagem

Relato individual, com o objetivo de descrever o que foi aprendido 
durante o projeto do livro, resgatando os tópicos anteriormente levan-
tados no quadro (anexo 1).

SUGESTÕES DE MATERIAL COMPLEMENTAR

Livro
Almanaque Ruth Rocha, de Ruth Rocha, Editora Ática, 2004, páginas 
78 e 79.

Sites
<http://recreionline.abril.com.br/fique_dentro/ciencia/maquinas/
conteudo_50156.shtml>
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ANEXO 1

Em primeiro lugar, o professor deverá organizar um painel que, no início, terá apenas o título:
DOS SONHOS À REALIDADE...

Reservar espaço para que, durante o projeto, esse painel seja enriquecido com o resultado das pesquisas e dos trabalhos propostos ao longo da 
leitura do livro “Alberto – Do sonho ao voo”.

O QUE JÁ SABEMOS O QUE QUEREMOS SABER
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ANEXO 2

Entrevista (sugestões de perguntas)

Repórter por um dia

Entrevistado por: ________________________________

Qual seu nome? ______________________________________________________________________

Como você se descreve fisicamente? ______________________________________________________

Quantas pessoas moram com você? _______________________________________________________

Você gosta de passear? Onde? ___________________________________________________________

Qual sua brincadeira preferida? ___________________________________________________________

Qual é seu melhor amigo? ______________________________________________________________

O que achou de Alberto, até o momento? __________________________________________________
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ANEXO 3

A


