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1ª aula

Após fazer a chamada (5 min), o professor pedirá que os alunos se
sentem em círculo, abram o livro na página 5 e se alternem na leitura
dos parágrafos, interrompendo à medida que forem surgindo palavras
desconhecidas. Quando uma delas surgir, qualquer aluno poderá dizer
“palavra” e o grupo tentará dar seu significado, ou o professor o fará,
se ninguém souber. E a leitura continuará até a próxima interrupção
ou mudança de leitor.
Lido o texto, os alunos dirão o que entenderam do seu conteúdo e se
concordam com ele (25 min).
Em seguida, irão para a página 87 e se fará uma leitura, até a página
88, seguindo o mesmo esquema da leitura anterior (20 min).
O professor pedirá que os alunos leiam da página 9 à 33 para a próxima
aula, anotando e pesquisando no dicionário as palavras que desconheçam.

2ª aula

Feita a chamada (5 min), os alunos apresentarão suas dúvidas sobre as
palavras desconhecidas (5 min). Em seguida, serão formados cerca de
quatro grupos com igual número de alunos. Cada um lerá e discutirá entre
si uma das quatro primeiras crônicas do conjunto Natureza viva e natureza
morta, devendo anotar (com cópia para o professor) as conclusões e
opiniões a que chegou (20 min).
Um participante de cada grupo deverá fazer um resumo oral da crônica
para os demais e expor as conclusões e opiniões do seu grupo sobre a
história (20 min).

3ª aula

Após a chamada (5 min), o professor pedirá que se formem os
mesmos grupos da aula anterior e cada um retome sua crônica. Após
10 minutos, irão dramatizá-la, representá-la graficamente ou por
qualquer outro método (10 min). Cada grupo disporá de 8 minutos
para mostrar o resultado de seu trabalho (32 min).

4ª aula

Depois da chamada (5 min), os grupos da aula anterior irão avaliar
o trabalho que realizaram na última aula, verificar se o método
escolhido foi o melhor para transmitir as ideias contidas na crônica e
sugerir outras formas de expressão (15 min).
O professor pedirá que se formem quatro grupos diferentes e que
cada um leia e discuta uma das quatro últimas crônicas do conjunto
Natureza viva e natureza morta. As conclusões e opiniões serão
anotadas com cópia para o professor (30 min).
Como dever de casa, cada aluno fará um resumo da crônica lida em
seu grupo e escreverá sua opinião, favorável ou não (com cópia para
o professor).

5ª aula

Mantidos os grupos da aula anterior e feita a chamada (5 min), os alunos 
entregarão seus resumos e cada grupo os relatará aos demais, além de 
fazer um apanhado da crônica, com opinião própria a respeito (20 min).
De volta ao grupão, num grande círculo, os alunos deverão se manifestar
sobre características comuns às oito crônicas lidas ou sobre algo que
diferencie basicamente umas das outras (25 min).
Para a próxima aula, os alunos lerão da página 35 à 61, inclusive
anotando e pesquisando no dicionário as palavras desconhecidas.

6ª aula

Após a chamada e vistos os significados das palavras novas (10 min), os 
alunos deverão formar três grupos com igual número de participantes.
O professor determinará que um grupo trabalhe sobre as crônicas de 1
a 3 do conjunto Nosso tempo; outro ficará com as de número 4 a 6, e,
outro grupo, com 7 a 9. Cada grupo deverá discutir cada crônica,
fazendo um resumo dos textos, além de uma apreciação crítica sobre
o seu conteúdo. Conclusões com cópia para o professor (40 min).
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7ª aula

Continuando com os mesmos grupos e feita a chamada (5 min), um
participante de cada grupo compartilhará com os demais os pontos
principais das discussões e conclusões da aula anterior (15 min).
A seguir, no grupão, os alunos deverão discutir os pontos comuns
entre as crônicas, se os há, e os aspectos que as distinguem umas
das outras (30 min).
Cada grupo escolherá uma das crônicas que estudou e fará uma
pesquisa aprofundada na enciclopédia ou biblioteca sobre o tema que 
o texto aborda. Na aula seguinte, os resultados deverão ser expostos
para apreciação dos demais alunos.

8ª aula

Após a chamada (5 min), os grupos se reunirão por 15 minutos para
consolidar os dados obtidos na pesquisa, transformando-os em um
texto único (com cópia para o professor) que será compartilhado (10
min cada grupo) com os outros alunos.
Recolhidas suas cópias, o professor pedirá que, para a próxima aula,
os alunos leiam o livro da página 65 à 84, inclusive anotando as
palavras que desconheçam.

9ª aula

Feita a chamada (5 min), serão vistos os significados das palavras
novas (5 min). Em seguida, os alunos se distribuirão em três grupos
com número igual de participantes. Cada grupo deverá escrever (com
cópia para o professor) uma crônica em que se entrelacem os temas de
duas das crônicas do conjunto Reflexões e lembranças (35 min). Esse
trabalho será examinado pelo professor e pelos alunos na 10ª aula.
O professor pedirá que dali a duas aulas, na 11ª portanto, cada aluno
apresente uma crônica com, no mínimo, uma página digitada, tendo
por inspiração algum acontecimento de sua própria vida ou um tema
atual, encontrado nos jornais diários, em revistas, na enciclopédia, etc.
Os alunos serão avisados de que tanto a 11ª como a 12ª aulas serão
consideradas para a avaliação.

10ª aula

Reúnem-se os mesmos três grupos da aula anterior, após a chamada
(5 min), para apresentar, por meio de um de seus integrantes, o
exercício de entrelaçamento das duas crônicas (10 min cada grupo).
Os demais grupos deverão opinar sobre a pertinência e a criatividade
do resultado (15 min); o mesmo fará o professor, que atribuirá uma
nota/conceito aos exercícios.

11ª aula

Feita a chamada (5 min) e recolhidas as cópias das crônicas, cada
aluno lerá o seu trabalho para o restante da classe, que poderá se
manifestar brevemente.
O professor deverá acompanhar a leitura, corrigindo ao mesmo tempo
a ortografia, na sua cópia, e, no final, atribuindo uma nota/conceito
não só pela ideia como pelo uso adequado e extensivo do vocabulário
e pela clareza da narrativa (45 min).

12ª aula

Supondo que em apenas 45 minutos não haja tempo hábil para avaliar
todas as crônicas, esta aula será usada para terminar essa avaliação,
após os 5 min de chamada, obedecendo ao mesmo esquema da aula
anterior (45 min).

13ª aula

Feita a chamada (5 min), os alunos darão sua opinião sobre a dinâmica
do estudo desse livro: se favoreceu a aprendizagem, que tipo de
progresso notam em si mesmos e nos colegas, que críticas têm ao
método utilizado, o que sugerem como solução, etc. O professor dará
as médias aos alunos, formadas a partir das notas de trabalho da 2ª,
4ª e 6ª aulas, da pesquisa da 8ª aula, do exercício da 10ª aula, da nota
da crônica individual, além de uma nota de participação atribuída
pelo professor.


