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1 Abordando o assunto – antes da leitura: peça aos alunos que elabo-
rem individualmente um texto narrando uma situação em que eles, de alguma 
maneira, tenham alterado o sentido de um fato. para garantir que ninguém se 
intimide e deixe de contar o que realmente aconteceu, é ideal que não seja ne-
cessária a identifi cação nos trabalhos. Antes que iniciem o texto, converse com 
a turma e veja qual é a opinião mais frequente em relação à fofoca. Coloque 
que nem sempre um boato ou uma fofoca são divulgados com a intenção de se 
prejudicar alguém, mas que, mesmo assim, devemos evitar comentários sobre 
assuntos com que não temos envolvimento direto e que não nos dizem respei-
to. enfatize que é muito fácil inventar uma fofoca, mas desmenti-la é muito mais 
difícil. outro ponto que pode ser abordado é a responsabilidade que tem quem 
ouve uma fofoca, que é corresponsável pela propagação ou não daquela his-
tória. depois de receber os trabalhos, leia alguns textos para a turma e discuta 
com eles qual seria a melhor postura em cada uma das situações narradas. essa 
prática é importante para que os alunos refl itam sobre o comportamento que 
apresentam no dia-a-dia na escola, com os amigos e com a família. Aprender a 
falar, ouvir e estabelecer uma comunicação direta, sem espaço para fofocas e 
distorções, é fundamental para um bom relacionamento dentro e fora sala de 
aula, para a formação de um cidadão mais pleno.

2 Apenas um tombo na gangorra – criação e dramatização: a situação 
vivida por Ana no início do livro é comum no cotidiano dos alunos na escola. um 
simples tombo na gangorra, que não lhe custou mais do que um curativo e um 
arranhão, com a imaginação e a falação dos colegas de classe, a tinha deixado 
nas últimas no hospital. A partir deste exemplo, e também de experiências pes-
soais vividas pelos alunos, divida a turma em grupos e peça que criem situações 
que também se desenvolvam no ambiente escolar. É importante que essas his-
tórias apresentem uma possibilidade de se acabar com a fofoca, algum perso-
nagem que mostre aos demais que é precipitado falar sobre algo ou alguém 
baseado simplesmente num “eu ouvi falar” ou “fulano me disse que sicrano...” e 
que um boato sempre pode acabar prejudicando alguém. depois de criadas as 
situações, os grupos devem se organizar para encená-las. Caso não seja possível 
que todos do grupo participem da encenação, mostre que existem outras fun-
ções que podem ser desenvolvidas, como a direção da apresentação, a criação 
de um cenário ou de um fi gurino etc. 

3 As muitas maneiras de se comunicar – alfabeto de sinais: as pessoas 
portadoras de necessidades especiais que não podem ouvir nem falar têm 
uma maneira muito particular de se comunicar. elas transmitem mensagens por 
meio de sinais, utilizando um alfabeto em que cada uma das letras é represen-
tada por um sinal feito com a mão. dessa forma, elas podem formar palavras 
e se comunicar com qualquer um que também conheça os sinais do alfabeto. 
proponha à classe uma brincadeira em que eles formem palavras simples com 
esses sinais que os colegas deverão tentar descobrir qual é. organize os alunos 
num grande círculo e divida-os em dois grupos, alternando as participações 
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entre os grupos, que terão de adivinhar a palavra que o outro está dizendo 
com os sinais. Incentive a participação de todos. o grupo que acertar o maior 
número de palavras ganha a brincadeira.

4 Mais uma maneira de se comunicar – mímica: nem sempre é necessário 
dizer uma palavra para se comunicar. muitas vezes um simples gesto, ou uma ex-
pressão do rosto e do olhar, já é sufi ciente para que o interlocutor entenda o que se 
quer dizer. A mímica, que pode ser defi nida com a arte de expressar os pensamen-
tos por meio de gestos corporais, é mais uma maneira de se comunicar sem emitir 
sons. na atividade proposta anteriormente, ao invés de o aluno procurar formar a 
palavra com o alfabeto de sinais, ele poderá fazer um gesto ou uma mímica que 
represente a palavra escolhida. oriente os alunos a escolherem palavras simples, o 
que garantirá ritmo à brincadeira e a possibilidade de que todos participem.

5 Portadores de necessidades especiais – jornal mural: não é apenas quem 
não pode ouvir e falar que tem formas especiais de se comunicar. As pessoas que 
não enxergam podem ler por meio do alfabeto Braille, onde as letras são compos-
tas por relevo e a leitura é feita pela ponta dos dedos, usando-se o tato. É cada vez 
mais discutida a importância de se criarem condições para aumentar a participação 
e a inclusão dos portadores de necessidades especiais na sociedade, por meio do 
acesso ao mercado de trabalho, à atividades culturais, de lazer etc. A turma agora 
deverá procurar em jornais, revistas, sites, notícias a respeito da participação que 
essas pessoas têm conseguido dentro da sociedade, suas difi culdades e conquistas. 
o destaque deve ser dado a ações e iniciativas que efetivamente criem condições 
para que isso ocorra. o momento é oportuno para que os alunos refl itam no que 
eles também podem ajudar para que se construa uma sociedade com oportunida-
des mais justas e democráticas para todos.

6 Grandes invenções – conhecendo mais o assunto: chegou a hora da 
pesquisa. Graham Bell criou utensílios de grande importância para grande parte 
da humanidade. É dele a criação do audiômetro, aparelho que mede a audição 
das pessoas, e também do telefone, esse importante aparelho que tanto con-
tribuiu para a comunicação entre as pessoas. proponha que os alunos busquem 
mais informações sobre esse inventor, onde ele nasceu, em que época viveu, 
qual a data de suas invenções, além do audiômetro e do telefone, o que mais 
ele criou, no que suas invenções contribuíram para o desenvolvimento da socie-
dade, e outras informações que poderão aparecer durante a pesquisa.

7 Comunicação e criatividade – reutilizando materiais: a reciclagem e reuti-
lização de materiais são fundamentais para a preservação do meio ambiente e de 
seus recursos naturais. dentre os muitos objetos que podem ser feitos e brinca-
deiras realizadas a partir de materiais que iriam para o lixo, o telefone é um deles. 
os materiais necessários são simples, bastam apenas duas latas vazias, que podem 
ser de achocolatado ou de leite em pó, e um pedaço de barbante. É necessário 
que se faça um pequeno furo no fundo das latas – se for preciso, oriente os alunos 
a pedirem ajuda aos pais ou familiares. depois, pelos buracos, o barbante deve 
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ser preso, ligando as duas latas. o telefone já está pronto. É só falar dentro da 
lata enquanto o colega coloca a outra extremidade próxima à orelha e começar a 
brincadeira. divida a turma em duplas para facilitar a atividade. durante a brinca-
deira, os alunos devem ter muita atenção ao pronunciar as palavras e também ao 
ouvi-las, evitando confusões com palavras que tenham sons similares.

8 Expressão e criatividade – reutilizando materiais: outra atividade que 
pode ser realizada com a reutilização de materiais é a criação e confecção de 
máscaras. A expressão do rosto durante a comunicação é muito importante. por 
meio dela, sabemos se a pessoa está triste, alegre, preocupa, zangada... Criem 
máscaras que demonstrem diferentes expressões e sentimentos. os materiais 
que podem ser utilizados para esta atividade são os mais diversos: jornais ve-
lhos, cola, tintas, retalhos de panos, botões, papéis coloridos e muitos outros 
que forem de fácil acesso à turma. depois que as máscaras estiverem prontas, 
pode ser feita uma exposição ou organizado um desfi le para que outros alunos 
conheçam os trabalhos realizados. 

9 Falando pela arte – um espaço para a manifestação artística: dentre 
as diversas formas que o ser humano utiliza para se comunicar, uma das mais 
signifi cativas e que apresenta diversas possibilidades é a arte. Incentive a cria-
ção de um espaço onde os alunos possam ter acesso a meios que permitam a 
criação e a expressão artística. pode ser montado um pequeno ateliê na classe, 
com diversos lápis de cor, canetinhas, tintas, papel e outros materiais neces-
sários para a criação artística, como a pintura e escultura. outras formas de 
arte também devem ser estimuladas, como o teatro, música, poesia e literatura. 
organize também um cantinho de leitura, com livros, gibis e também promova 
na classe um sarau onde os alunos possam mostrar as suas criações e habili-
dades. também é importante valorizar e trabalhar a interpretação pessoal de 
cada obra de arte, promovendo debates e bate-papos entre os alunos. A leitura 
da arte desenvolve a capacidade de se compreender melhor no mundo e esse 
exercício é fundamental para a formação do senso crítico de cada um.

10 As notícias da escola – fi nalizando os trabalhos: depois de trabalhar 
a importância que a comunicação tem na sociedade e as diversas maneiras que 
as pessoas desenvolvem para se comunicar, pode ser montado com a classe um 
mural de notícias onde serão relatados os principais acontecimentos da escola. A 
periodicidade do mural pode ser determina pela classe, que irá fazer as atualiza-
ções necessárias dentro desse intervalo de tempo estabelecido. o mural de notí-
cias pode trazer entrevistas com personagens do cotidiano da escola (pessoal da 
cantina, da limpeza, da secretaria...), divulgação de eventos como festas e feiras, 
um espaço para a sugestão de atividades, etc. As funções dentro do mural de 
notícias podem ser divididas, para que ninguém fi que sobrecarregado e para que 
todos participem. É importante que seja feita uma divulgação em toda a escola e 
que o mural fi que em um lugar de grande visibilidade. Assim o trabalho alcançará 
maior repercussão dentro da escola, com notícias verdadeiras!
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