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começar tudo
de novo?!
Fanny Abramovich

PROJETO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR
GUIA DO PROFESSOR

Este projeto, intitulado “O dia a dia de nossa escola”, tem como objetivo
fazer com que os alunos, utilizando vários meios de expressão, retratem a
escola em que estudam, destacando os aspectos que mais lhes chamem a
atenção. O ponto de partida é a leitura de Começar tudo de novo?!, livro no
qual Bruna, a personagem principal, tem de mudar de escola e passa por
momentos difíceis: separação das amigas, que ficaram na escola antiga,
dificuldade de se enturmar com os novos colegas, método diferente de en-
sino, etc. Os trabalhos criados deverão ser apresentados na classe, durante
um dia de atividades.

As atividades propostas neste guia estão divididas em três partes. Na
primeira, visam motivar a leitura do livro; na segunda, buscam estimular os
alunos a descobrir mais informações sobre a escola em que estudam; na
terceira, o objetivo é preparar e realizar o dia de atividades.

MOTIVAÇÃO PARA A  LEITURA

Objetivos

• Motivar os alunos a ler integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para os temas abordados na obra.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática apresenta-

da na obra.

Estímulo inicial

1. A leitura do resumo que está no Suplemento de Leitura ou do texto da 4ª

capa do livro pode ser o ponto de partida para uma conversa com os alu-
nos, estimulando-os a ler a obra.
Pode-se perguntar a eles se já passaram por situações semelhantes às
de Bruna, se tiveram dificuldades de adaptação a uma nova escola, ou
se conhecem casos de amigos que passaram por isso.Es
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Debate

2. Promover um debate com os alunos, estimulando-os a dizer livremente
o que pensam sobre o modo como são ensinadas as matérias na esco-
la, quais são aquelas que lhes trazem mais dificuldades ou que lhes
parecem mais interessantes, que problemas ou aspectos positivos veem
na escola, o que acham que a escola tem de diferente das demais, pelo
que ouvem de amigos, primos ou vizinhos, etc. É importante deixá-los
falar o mais livre e francamente possível e acolher com respeito e aten-
ção suas opiniões. Em seguida, pedir aos alunos que anotem no cader-
no os principais pontos levantados no debate.

3. Explicar brevemente aos alunos a ideia do projeto “O dia a dia de nossa
escola” e convidá-los à leitura da obra.

DO TEXTO AO CONTEXTO:
O DIA A DIA DE NOSSA ESCOLA

Objetivos

• Ampliar o repertório do aluno com relação à temática apresentada na obra,
dando-lhe oportunidade de refletir e de praticar a expressão de seus senti-
mentos, opiniões, conclusões, etc.

• Desenvolver o espírito investigativo, a criatividade interpretativa e a familia-
ridade com diversos meios de expressão.

• Estimular o trabalho interdisciplinar.

Resumo oral e escrito

4. Uma vez lido o livro, pedir aos alunos que façam, oralmente, uma sínte-
se da história. Um começa falando e os outros vão interrompendo e
destacando as passagens do texto que mais lhes chamaram a atenção.
Pedir também que verifiquem se há, no livro, situações diferentes da-
quelas que eles tinham imaginado e contado durante a conversa inicial,
antes da leitura do livro.

5. No decorrer da história, vários aspectos da vida escolar vão aparecendo:
certos tipos de exercício, dificuldades ou aptidões específicas em rela-
ção a determinadas matérias, dificuldade de estudar e de fazer provas,
tipos de dever de casa, etc. Pedir que os alunos destaquem esses pontos
e os anotem no caderno, dizendo em que capítulos são abordados.
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Pesquisa e mesa-redonda

6. Pedir aos alunos que façam uma pesquisa sobre as diversas discipli-
nas estudadas na escola, seus objetivos específicos, o modo como se
interligam, etc. Orientá-los a buscar definições das disciplinas em di-
cionários e a descobrir um pouco da história de cada uma delas em
enciclopédias.

7. Professores de outras matérias podem ser chamados para uma mesa-
redonda de esclarecimentos interdisciplinares. Os alunos devem ser es-
timulados a ficar bem à vontade: nada disso vale nota, é hora de per-
guntar tudo o que sempre quiseram perguntar e dizer o que pensam.
Pedir aos alunos que anotem no caderno os principais pontos levanta-
dos nessa mesa-redonda.

Entrevistas

8. Orientar os alunos a fazer entrevistas com seus pais ou outras pessoas
mais velhas sobre a escola no tempo em que eles eram crianças. Esses
relatos, sobretudo os casos mais curiosos e engraçados, devem ser li-
dos em voz alta para toda a turma, em sala de aula.

PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DOS TRABALHOS

9. Dividir a turma em grupos. Cada grupo deverá eleger um tema, algo
ligado ao dia a dia da escola, sobre o qual desenvolverá o seu trabalho.
Pode ser uma prova ou outro tipo de avaliação, uma aula marcante, um
episódio curioso, uma matéria especialmente apreciada, o uniforme, o
mobiliário, as dependências da escola, etc. O importante é orientar os
grupos a utilizar nos trabalhos aquilo que aprenderam durante a reali-
zação das atividades. Lembrar a eles que têm anotações feitas no ca-
derno e que elas podem ser úteis.

10. A seguir, cada grupo vai decidir como retratar o tema escolhido:
dramatização, número musical, crônica ou poema coletivo, cartaz com
desenhos ou fotos, história em quadrinhos, etc. Se achar conveniente,
pedir a orientação do professor de Artes, para que dê sugestões sobre
cenários, figurinos, coreografias, trilhas sonoras, etc.

11. Marcar a data para a realização do dia de atividades. Prever espaço
para as exposições e apresentações, material necessário, ensaios,
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etc. Seria bastante interessante se, alguns dias depois da apresenta-
ção dos trabalhos, alunos e professores se reunissem novamente para
debater a experiência. Que dificuldade sentiram para realizar a tarefa?
Depois dessa atividade, o que mudou na maneira de cada um ver a
escola? O que acharam dos trabalhos dos outros grupos? Como foi a
experiência de retratar algum aspecto da escola por meio de determi-
nada linguagem artística?
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