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• Mobilizar os jovens a aprender com as 
histórias de vida dos mais velhos, suas 
experiências e habilidades;

• Proporcionar aos mais velhos uma maior 
vivência com os jovens, compartilhando 
sabedoria e conhecimento;

• Incentivar o aluno a desenvolver um 
senso crítico através da análise e 
compreensão de diferentes realidades 
fora da escola;

em um paradoxo entre sabedoria 
popular e novas tecnologias 

ATIVIDADES PROPOSTAS

Atividade 1:  

• Estabelecer relações entre o que os alunos 
aprendem na sala de aula e situações reais e 
profissionais ligadas ao conteúdo;

• Reconhecer a importância social da previsão 
do tempo e como ela impacta no cotidiano, 
seja na economia, agricultura, recursos 
hídricos ou até mesmo na segurança das 
pessoas.

Objetivos:



Materiais necessários:

Descrição:

Lápis, caneta, cartolina (sugestão de cores, azul e branca).

A série Profetas da Chuva mostra o quanto 
a sabedoria popular pode influenciar 
uma região. E essa tradição de prever a 
chuva através de mudanças no ambiente, 
posição dos astros, comportamento dos 
animais, observação das plantas, entre 
outras, marca a cultura daquela região do 
Sertão. No entanto, todo esse conjunto de 
informações pode ser perdido, visto que a 
grande maioria dos jovens não se interessa 
pelas histórias contadas por pessoas mais 
velhas e assim essa rica cultura se perde 
no deslumbramento pelas mídias digitais 
e pela facilidade de acesso a informações, 
como a previsão das condições climáticas. 
A cultura popular, muitas vezes fica 
adormecida na memória dos poucos idosos 
que a conhecem e que ainda preservam 
esse tipo de conhecimento. Estimular 
o diálogo entre o velho e o novo, que é 

clássico em nossa sociedade, pode agregar 
muito aos alunos em diversos aspectos.

1ª ETAPA: Após os alunos verem em sala de 
aula o episódio “Profecias” da série Profetas 
da Chuva, o professor passa as instruções do 
trabalho a ser realizado, estipulando o tempo 
(sugestão de 1 semana) para a produção do 
trabalho. Então, a turma é dividida em 2 grupos: 
o grupo 1 fará uma pesquisa/entrevista com 
os avós, tios ou outras pessoas mais velhas; 
enquanto isso, o grupo 2 fará uma pesquisa com 
pessoas aleatórias e na internet. As pesquisas 
face a face, embora sejam mais demoradas 
e mais difíceis de serem realizadas, são as 
que permitem uma maior proximidade entre 
essas gerações e fornecem os resultados mais 
representativos. Entretanto, essas pesquisas 
podem ser realizadas pelo celular, para 
responder os seguintes questionamentos:



GRUPO 1.

1. Onde moravam os avós ou tios quando 
jovens: 
(  ) Fazenda       (  ) Cidade  

2. Os que moravam na fazenda, cultivavam 
algum alimento? Qual/quais?

3. O que faziam para saber sobre as 
condições do clima?

4. Os pais deles falavam algo sobre como 
“previam o tempo” na sua época?

5. Para prever a chuva, eram feitas algumas 
observações do tempo, plantas ou 
animais? Qual/quais?

6. Faziam ou ainda fazem alguma simpatia 
para chover ou para não chover?

GRUPO 2

Onde as pessoas procuram para saber as 
condições climáticas (por exemplo: se irá 
chover ou não, ou fazer frio)?

Como é feita a previsão do tempo nos dias 
atuais, quais equipamentos são utilizados? A 
previsão sempre está correta?

Quais profissionais podem trabalhar nessa 
área da previsão do tempo?

Alguns animais podem prever chuvas e 
até mesmo catástrofes, o que a ciência já 
descobriu sobre isso?

De que forma a previsão do tempo pode 
influenciar na agricultura, na geração de 
energia e na segurança das pessoas?

Fazem alguma simpatia para chover ou para 
não chover?

2ª ETAPA: O professor deverá fazer nuvens 
recortadas em cartolina, com cores diferentes 
para cada um dos 2 grupos (por exemplo, 
o grupo 1 nuvens azuis e o grupo 2 nuvens 
brancas).  E cada nuvem deve conter um 
questionamento da pesquisa, também deve se 
confeccionar uma nuvem maior com a questão 
a ser discutida no final da aula.

3ª ETAPA: Os alunos se reúnem durante 
a semana para realizar as entrevistas e 

conversar sobre as respostas. No dia da 
apresentação, o professor deverá convidar 
os alunos para se sentarem em círculo, que é 
mais apropriado para um diálogo descontraído. 
Ele coloca as nuvens com as questões em 
um quadro ou mural, ou ainda no centro do 
círculo (no chão ou colocadas em cima de um 
tecido azul). Cada aluno do grupo 1 começa a 
pegar uma nuvem por vez (a pergunta que tiver 
mais facilidade de responder sobre o que foi 
pesquisado pelo grupo). Posteriormente, o grupo 
2 fará a mesma coisa.



• Propiciar a memorização, 
concentração, integração do 
grupo, habilidade da oratória 
e a capacidade do aluno de 
se colocar no lugar do outro;

• Facilitar a aprendizagem, 
despertando sensações 
diversas, tanto afetivas 
como reflexivas.

a vida do sertanejo 
retratada no teatro 

Atividade 2:  

Objetivos: Materiais necessários:

O cenário pode ser feito com TNT (não tecido), 
cartolina para fazer o sol, cactos e plantas, plantas 
e galhos secos podem ser levados de casa. 

Descrição:

O teatro na escola amplia o repertório cultural dos 
alunos e os ajuda a lidar com a timidez, aprimorar a 
criatividade, desenvolver a noção de trabalho em grupo 
e conhecer as realidades distintas do seu cotidiano.

4ª ETAPA: Após as questões serem 
discutidas, o professor pontua questões, 
como a importância de se passar através 
das gerações a sabedoria dos nossos 
antepassados; o quanto podemos aprender, 
ouvindo um pouco desse conhecimento; 
como evoluíram as questões relacionadas a 
previsões climáticas. Após serem respondidas 
as questões, o professor lê a pergunta da 
nuvem maior “Qual a importância da previsão 

do tempo na vida das pessoas?”. Todos deverão 
responder.
 
*Esse assunto poderá ser abordado na 
disciplina de História, onde o professor aborda 
os métodos curiosos e diferentes que os povos 
antigos (Babilônios, Gregos, Chineses, Oriente 
médio) utilizavam para prever o tempo. Ele 
divide a sala em grupos, pedindo a cada grupo 
para pesquisar e falar sobre um desses povos. 



1ª ETAPA: O professor, após passar para os 
alunos os vídeos da série Profetas da Chuva 
(“Profecias” e ‘Homens de Couro”), instiga-os 
a investigar, a estudar e compreender a partir 
de pontos-chave o que foi visto nos episódios 
da série e, então, propõe aos alunos que eles 
organizem um teatro.  Para desempenhar 
a tarefa, a turma poderá ser dividida em 
2 grupos. Para esta atividade, a 
sugestão de tempo é de 1 a 2 
semanas para a preparação.

2ª ETAPA: O Grupo 1 poderá 
mostrar como eles imaginam 
que seja a vida do povo 
sertanejo de acordo com a 
série, trazendo o cenário do 
Sertão de forma criativa. 
Os alunos direcionam da 
forma que acharem mais 
interessante. Já no Grupo 
2, os alunos poderão usar o 
mesmo cenário utilizado pelo 
grupo 1, ou algo que lembre o 
que foi visto no episódio do dia 
em que os profetas se reúnem 
para falar ao público das previsões. 
Cada aluno deste grupo será um profeta 
da chuva e falará das observações que 
estes costumam fazer, de acordo 
com o episódio de Profetas da 
chuva (“Profecias”), e de pesquisas 
complementares realizadas.

3ª ETAPA: Após o sorteio dos grupos, os alunos 
pesquisam mais informações sobre o assunto 

em diversas fontes, como livros e internet, e 
escrevem um roteiro, definindo personagens a 
partir das ideias dos componentes do grupo, 
e então confeccionam o cenário, ensaiam e 
apresentam para o professor e o restante da 
turma.

4ª ETAPA: O professor pode, em um segundo 
momento, propor uma discussão sobre a 
importância da chuva para aquela região e 
sobre como a seca impacta a vida daquelas 

pessoas, estabelecendo uma visão 
mais cuidadosa sobre esse povo 
que tem que conviver com a seca, 
muitas vezes, por anos.

 
*Outra forma lúdica de abordar 
esse assunto seria através da 
música. O professor sugere aos 

alunos que escolham uma musica 
sobre a chuva (entre as diversas 

que existem) e pede que retirem uma 
frase, ou estrofe que chame mais a 

atenção deles. O professor então seleciona 
as músicas e convida os alunos a fazer 
um círculo; em seguida, os questiona 
sobre a sonoridade das palavras, sobre 
as sensações que elas transmitem e seus 
significados, refletindo sobre a importância 

da chuva em diversos aspectos. 
Essa atividade pode ser interessante 

para apresentar a música não só como uma 
junção de letras e sons, mas como um rico 
complemento que pode fazer diferença na 
sala de aula em várias disciplinas.



a etnobotânica 
e a sabedoria indígena 

Atividade 3:  

Objetivos: instaurando um diálogo que permitirá 
conhecer um pouco da nossa memória 
ancestral, com base em conhecimentos 
tradicionais indígenas;

• Mostrar os benefícios do uso de plantas 
medicinais, as técnicas e cuidados 
adequados no manuseio, a fim de resgatar 
este conhecimento usado há muito tempo 
na medicina popular. 

• Dialogar mais com os valores 
de diferentes grupos humanos, 
promovendo uma maior compreensão 
sobre o conhecimento e a sabedoria 
ancestral desses grupos;

• Conhecer as vozes de populações, como 
as indígenas, suas diferentes narrativas, 
e utilização das plantas medicinais, 



Descrição: Questões: 

A lei 11.645/08 torna obrigatória a inserção 
da temática indígena em todas as disciplinas, 
o que não seria tão difícil, devido ao rico 
e vasto legado cultural desses povos.  O 
povo indígena tem informações riquíssimas 
sobre a natureza e sobre plantas medicinais; 
nossos pais e avós compartilham de alguns 
desses conhecimentos, porém a sabedoria 
de um povo nem sempre está documentada, 
e esse conhecimento muitas vezes não é 
passado de geração para geração, pois os 
jovens não estão mais interessados nesse 
tipo de vivência. Aproximá-los de forma 
criativa dessa cultura pode estimular a sua 
curiosidade e um maior interesse nessa área.

1ª ETAPA: Após os alunos verem o episódio 
“Pankararés- Os índios do sertão” da série  
Profetas da chuva, o professor pede aos 
alunos que façam uma pesquisa sobre plantas 
usadas para fins medicinais pelos índios, a 
partir das que foram faladas no episódio, e 
outras que encontrarem em livros, artigos, na 
internet; e sobre a importância da reza para a 
realização de suas tarefas. Depois pergunta 
aos alunos se eles conhecem alguma planta 
medicinal e se os pais fazem uso destas 
quando estão com algum tipo de dor. Em 
seguida, solicita aos alunos que façam uma 
lista com as seguintes questões direcionadas 
a seus pais, avós e tios. O professor pode 
entregar um questionário impresso.

1. Conhece alguma Planta medicinal? Qual/
quais?

2. Cultiva alguma planta medicinal em casa? 
Onde procura por essas plantas quando 
precisa?

3. Utiliza algum tipo de planta medicinal para 
aliviar algum sintoma ou dor? Com qual 
frequência?

4. Como faz uso dessas plantas? (infusão, 
decocção, banhos, emplastos, tintura, 
macerado ou outros)?

5. Com quem aprendeu ou ouviu falar sobre 
as plantas medicinais? Você passa esses 
conhecimentos a seus filhos? 

2ª ETAPA: Os alunos apresentam o que foi 
pesquisado através de uma exposição oral, 
em cartolinas ou multimídia. O professor 
deve ressaltar sobre a contribuição dos povos 
indígenas na utilização de plantas medicinais para 
nossa cultura e deve enfatizar a importância de se 
conhecer as plantas a serem utilizadas, a forma 
de preparo e se existe alguma contraindicação.

3ª ETAPA: Posteriormente, professor e alunos 
tentam conseguir mudas ou sementes de 
algumas plantas medicinais para fazer uma horta, 
em um pequeno espaço local. Se não for possível, 
separar potes de sorvete, garrafas pets ou pneus 
que, depois de pintados e preparados com terra, 
abrigarão essas plantas que deverão ser cuidadas 
pelos alunos. 



os repórteres do clima 
(chuvas intensas e secas
no país de contrastes)

Atividade 4:  

Objetivos: Materiais necessários:

Câmara, celular, tablets ou computador, programa 
de edição de vídeos.

Descrição:

• Ensinar sobre as questões 
climáticas, mostrando como 
ocorrem diferenças de região para 
região do Brasil, com propósito de 
transformar os conteúdos sobre 
clima em aulas mais interessantes 
para os alunos;

• Desenvolver características como 
a cooperação e interação dos 
alunos dentro da sala de aula;

• Potencializar o aprendizado 
utilizando a tecnologia como 
ferramenta de ensino, aliando o 
que estudam com a aplicabilidade 
das informações no seu cotidiano.

O uso da tecnologia em sala de aula é imprescindível 
nos dias de hoje, desde que a sua utilização seja 
mediada por um professor, relacionando os conteúdos 
ministrados em sala de aula com o cotidiano. 
Quando saem do papel passivo de somente receber 
conhecimento, para reproduzi-lo nas mídias utilizando 
a sua versão dos temas estudados, os alunos ficam 
mais interessados e engajados. Sabendo que as 
condições climáticas influenciam muito a qualidade de 
vida das pessoas, abordar esse assunto de forma leve e 
informativa, pode despertar a atenção dos alunos.



1ª ETAPA: Após os alunos verem um ou 
mais episódios da série Profetas da Chuva, o 
professor leva para sala um mapa do Brasil 
dividido por regiões, mostrando os principais 
estados que compõem cada região e, logo 
em seguida, divide a turma em 5 grupos, um 
grupo para cada região. Os alunos de cada 
grupo irão pesquisar como é o clima e o regime 
de chuvas em sua região, atentando para as 
notícias sobre a escassez ou excesso de chuva.

2ª ETAPA: Após as orientações gerais, o 
professor pede aos alunos que façam um 
vídeo por grupo, utilizando a câmara, celular 
ou tablete; este deve ser feito de forma 
criativa, sendo atrativo e com informações 
confiáveis. A sugestão de tempo para essa 
atividade é de 1 semana, e os alunos podem 
gravar na escola mesmo, seguindo um 
modelo de reportagem, por exemplo.

3ª ETAPA: Após a apresentação dos vídeos, 
deverão ser abordadas as seguintes 
questões: o clima é semelhante nas regiões 
estudadas? Como o excesso de chuvas pode 
impactar uma região? 

4ª ETAPA: Usando a frase inicial do episódio 
“Homens de Couro” - “A maior importância 
que temos na vida é água, sem a água nós 
não vive, sem a agua nós não cria, sem a 
água nós não come, por que não produz 
nada.” -  o professor pode colocá-la no quadro 
e propor uma reflexão sobre a importância da 
água, pois nessa etapa os alunos já devem 
ter subsídios teóricos, então devem ser 
instigados a pensar alternativas para reduzir 
o desperdício de água e propor medidas 
para a sua economia ou reaproveitamento 
da água da chuva. Essa questão pode se 
estender para uma próxima aula, mostrando 
alternativas viáveis, através de cartazes, 
maquetes ou até mesmo outros vídeos.

*Os vídeos poderão ser produzidos no 
formato de vlog, com a pré-aprovação do 
roteiro pelo professor.

*O professor pode aproveitar para esclarecer 
questões como a diferença entre clima e 
tempo.



Por Roberta Mendes
Bióloga, Professora da Unicerrado

Doutoranda em Botânica Aplicada/UFLA

Goiatuba/GO

a tecnologia a serviço 
da sabedoria popular

Atividade 5:  

Objetivos:

Descrição:

• Incentivar a utilização das mídias e tecnologias no 
processo de ensino e aprendizagem, a fim de torná-
lo mais atraente e inovador para os alunos;

• Possibilitar aos alunos ampliar as concepções 
cognitivas e didáticas para as perspectivas 
culturais e identitárias, permitindo realizar um 
diálogo inter e transdisciplinar para “assimilar as 
transformações que o presente impõe sobre as 
formas de representar o passado”.

O Instagram tornou-se uma ferramenta eficaz na 
busca da atenção dos estudantes; diante disso, 
mediar de forma eficiente o conhecimento, pode 
ajudar a otimizar o tempo em sala de aula, com 
publicações relevantes que podem até mesmo 
auxiliar outras pessoas. 

1ª ETAPA: O celular está presente nas salas de 
aulas de forma frequente. A facilidade de acesso veio 
acompanhada de desafios para conquistar a atenção 
dos alunos. Dessa forma, pensando em seu uso 
como mais uma forma de complementar o processo 
de aprendizagem dos alunos, seria interessante 
desenvolver modos criativos de utilizar as mídias 
e de associá-las ao ensino. Após assistirem alguns 
episódios de Profetas da chuva (“Profecias”, “Homens 
de couro” e “Pankararés - Os índios do sertão”) o 
professor convida os alunos a criar uma página 
no Instagram, com título relacionado à sabedoria 
popular e na descrição coloca o nome da 
disciplina.

2ª ETAPA: O professor dará dicas de como 
a página será conduzida. Logo após, divide 
a turma em 4 grupos, definindo que cada 
grupo cuida das informações por uma 
semana, seguindo um roteiro básico com o 
tipo de postagens, a quantidade e o tipo de 
informações colocadas. Pode existir uma fase 
de pré-aprovação do professor, visto que o 
conteúdo é uma das etapas mais importantes 
para despertar a atenção de alunos e 
seguidores.

3ª ETAPA: A sugestão da página sobre a 
Sabedoria popular seria de colocar posts 
com o conteúdo associado à crendice 
popular e assuntos relacionados ao que 
falam nossos pais e avós. Os alunos também 
podem pesquisar sobre a sabedoria indígena 
e relacionar os achados às disciplinas. Na 
descrição dos posts, pesquisar sobre onde 
pode ter surgido essa crença, se condiz 
com nossa realidade e postar coisas novas 
para contrastar com os saberes populares, 
confirmando ou contradizendo esses saberes.  
Ao mesmo tempo, é importante ressaltar a 
relevância da sabedoria popular e adicionar 
pessoas de várias faixas etárias para uma 
interação mais rica. 

Projeto gráfico: IDESIGN

https://igormachado.wixsite.com/work

