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Pocahontas
PARTE 1
Assim como na língua materna, o ensino de língua
estrangeira na escola regular é extremamente beneficiado
caso nele seja contemplado o estudo de obras literárias
relevantes, ainda que a linguagem seja adaptada de acordo
com o estágio de desenvolvimento linguístico do leitor.
Por meio da leitura, o aluno estabelece uma relação muito
mais relevante com a língua, uma vez que o contato com
as obras literárias o conduz ao aprendizado da cultura de
outros povos para assim estabelecer relações com a sua
própria cultura.
l iVro : Pocahontas

Além disso, a leitura de histórias e obras pertencentes aos

a Utor : Rob Sved

países falantes do idioma estrangeiro, no caso o inglês,

i lUstrador : Ulisses Figueiredo

articula-se com as seguintes habilidades previstas no Eixo

N Úmero

Dimensão Intercultural da Base Nacional Comum Curricular

de pÁGiNas :

40

C ateGoria 1: Obras literárias
voltadas para os estudantes
do 6o e 7o anos

(BNCC):

t ema : Diálogos com a
história e a filosofia

mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira ou

G ÊNero literÁrio : Memória, diário,
biografia, relatos de experiências

(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus

(EF06LI24) Investigar o alcance da língua inglesa no
segunda língua).

contextos de uso no mundo globalizado.
Nesse contexto, também ressaltamos a importância
do contato com diversos gêneros textuais, para que o
estudante possa estabelecer relações significativas
entre a língua estrangeira e a língua materna, explorando
principalmente as características e especificidades do
gênero em questão.
Quando o trabalho com literatura é feito logo nos anos
iniciais do Ensino Fundamental II, o professor contribui
para tornar o processo de aquisição de leitura na língua
inglesa natural e gradativo, pois o aluno é exposto às
estratégias de leitura e compreensão concomitantemente
ao aprendizado da língua em si.
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SOBRE A OBRA
Pocahontas talvez seja uma das figuras mais representativas da época da colonização inglesa
nos Estados Unidos, uma vez que sua história simboliza a tentativa de paz e união entre as
nações nativas e os colonizadores. Seu nome verdadeiro era Matoaka e era filha do chefe da
nação Powhatan, localizada onde hoje se encontra o estado norte-americano da Virgínia. A
menina recebeu mais tarde o apelido de Pocahontas, que significa “menina levada”. Matoaka
tinha apenas 12 anos quando o colonizador inglês John Smith desembarcou na América com
sua expedição, em 1607. Estudos sobre registros históricos divergem a respeito do que
realmente aconteceu, mas John Smith alegava ter sido salvo da morte por Pocahontas quando
sua vida esteve em perigo no povoado.
Seja qual for a verdadeira história, Pocahontas teve um papel muito importante na tentativa
do diálogo e da paz entre sua nação e os colonizadores, visitando frequentemente a colônia
e ajudando os ingleses. Foi justamente em uma dessas visitas que Pocahontas foi capturada
pelo oficial da Marinha Samuel Argall em Jamestown. O objetivo da captura de Pocahontas
foi a troca da jovem por prisioneiros ingleses dos Powhatan. Ainda no cativeiro, Pocahontas
despertou o interesse do fazendeiro John Rolfe, que lhe propôs um casamento em troca de
sua liberdade. A jovem foi, então, batizada e seu nome passou a ser Rebecca Rolfe.
Em 1616, Pocahontas embarcou com o marido para a Inglaterra, onde serviu como
“propaganda” do sucesso dos colonizadores em “civilizar” os nativos, além de simbolizar a ideia
de união e harmonia entre ingleses e nativos que os colonizadores tanto desejavam divulgar.
Após um ano em terras europeias, o casal retornou para a América, no entanto Pocahontas
nunca mais viu sua terra natal novamente. A jovem morreu durante a viagem, aos 21 anos.
A história de Pocahontas teve projeção mundial na década de 1990 com uma animação para
o cinema, mas seu enredo distorceu a maioria dos fatos históricos, retratando, por exemplo,
Pocahontas como uma mulher já adulta quando conhece John Smith.
Smith, por sua vez, teve sua versão da história questionada e refutada por muitos estudiosos.
Em seu relato inicial, o capitão não menciona o evento no qual é salvo por Pocahontas da
morte. Mais tarde, porém, passa a sustentar a história de que, ameaçado e refém dos nativos
norte-americanos, ele é poupado quando a menina se põe à frente de seu algoz, implorando
que não tire a vida do capitão. Entretanto, alega-se que John Smith acrescentou esse evento a
sua história somente quando vislumbrou a vantagem de ter seu nome atrelado à notoriedade
de Pocahontas.
O AUTOR E A OBRA
Rob Sved, autor desta obra adaptada, vive em Oxford, na Inglaterra, e atua há mais de
vinte anos no mercado editorial como escritor, editor e consultor educacional. Rob também
trabalhou como professor e com formação de professores. Parte de seu trabalho envolve
escrever livros para o ensino de língua inglesa, além de obras paradidáticas de ficção e não
ficção para alunos de todos os níveis linguísticos.
Nesta versão, Pocahontas é apresentada como uma menina destemida e curiosa, e seu pai, como
um líder bastante preocupado com a chegada dos ingleses. Seu tio Opecha e outros membros do
povoado também se mostram cautelosos e céticos em relação às intenções dos colonizadores.
Pocahontas, no entanto, é receptiva e quer ser amiga do capitão John Smith, contrariando seu
pai e os outros habitantes da sua tribo.
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Os novos habitantes seguem construindo seu vilarejo, Jamestown, porém sob a desconfiança
do chefe Powhatan. Pocahontas, por sua vez, segue ajudando os novos vizinhos e
aprendendo uma nova língua, o inglês.
Um número cada vez maior de colonizadores vai chegando em navios a fim de se estabelecer
em Jamestown, o que desagrada ainda mais Powhatan, que vê a presença dos ingleses como
uma ameaça a seu povo com a inserção de uma nova língua, uma nova cultura e hábitos
distintos daqueles de seu povoado.
John Smith é capturado e mantido como prisioneiro e levado aos diversos povoados sob a
liderança de Powhatan, para que todos pudessem entender quão poderoso ele era como
chefe e como sua nação era extensa. Um dia, Pocahontas percebe que os homens de sua tribo
querem ferir o capitão e implora a seu pai que o deixe ir embora. Para felicidade da menina, o
pai atende a seu pedido.
Após um acidente, John Smith retorna à Inglaterra e os conflitos entre os nativos norte-americanos
e os ingleses começam a aumentar. Os choques culturais se acentuam e as diferenças entre eles
se tornam cada vez mais difíceis de contornar. Quando o capitão Samuel Argall chega à América,
Pocahontas é imediatamente capturada e forçada a viver em Jamestown. Lá ela recebe o nome de
Rebecca e conhece John Rolfe, com quem se casa e tem um filho, Thomas.
Um dia, o rei James envia uma carta a Rolfe, convidando o casal a visitar a Inglaterra.
Pocahontas e o marido viajam de navio e, ao chegarem, são recebidos pelo rei e pela rainha.
Pocahontas reencontra John Smith e fica muito contente.
No retorno à América, Pocahontas adoece e o navio precisa atracar na pequena cidade de
Gravesend, ainda na Inglaterra, para procurar ajuda. A jovem não resiste e morre; até hoje não
se sabe a causa de sua morte.
Pocahontas deixa como legado sua luta pela união pacífica entre os povos na América do Norte.
IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E DO GÊNERO LITERÁRIO
Por se tratar de um relato sobre alguém que realmente existiu, a obra Pocahontas é
considerada uma biografia, uma vez que narra a história real da jovem nativa norte-americana
e a importância de sua atuação para promover o convívio pacífico entre os nativos e os
habitantes de Jamestown. As informações do livro foram adaptadas com base em fontes que
descrevem relatos e registros históricos da época em que Pocahontas viveu, além contar com
elementos de diferentes versões de sua trajetória.
No contexto educacional, a leitura de biografias traz ao estudante exemplos reais de
vida, facilitando a reflexão sobre a trajetória de pessoas que participaram de momentos
importantes da história e que podem, como é o caso da obra em questão, servir como
exemplos de conduta por conta das ações de sua personagem principal.
Segundo Carino, a leitura de biografias traz ao contexto educativo a relação entre o individual
e o coletivo, ou seja, o impacto da história de vida de um indivíduo na sociedade em que
viveu. Nas palavras do autor:
Existem certas características únicas de cada indivíduo; porém, esse mesmo indivíduo
partilha com outros certas características comuns; essas características comuns, por sua
vez, representam o “espírito da época” em que a vida é vivida, como os ingredientes
devidos a cada cultura. (Carino, 1999, p. 173)
material de apoio ao professor

D3-ING-4056-POCAHONTAS-MIOLO-MP.indd 4

4

06/08/18 16:21

Além disso, com base na leitura de biografias, o estudante desperta também o interesse pelo
contexto histórico da época em que viveu o biografado e entende a importância de ações individuais
na história de uma sociedade. Nesse sentido, encontramos uma relação direta com as competências
gerais previstas na BNCC para as séries iniciais do Ensino Fundamental II, em particular:
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (Brasil, BNCC, 2017)
A obra em questão também se apresenta bastante relevante para os conteúdos previstos para
as séries iniciais do Ensino Fundamental II no componente curricular História. De acordo com
a BNCC, parte das habilidades previstas para os anos em questão objetiva o estudo dos povos
indígenas, as navegações e as rotas de povoamento das Américas, além das dinâmicas de poder
no período colonial, o que justifica sua pertença ao tema “Diálogos com a história e filosofia”.
Finalmente, a leitura de biografias de personalidades históricas como Pocahontas pode
auxiliar os estudantes na construção de modelos a serem seguidos, seja por ações ou por
características das personalidades biografadas.
CONTEXTO HISTÓRICO
A história de Pocahontas explora uma temática extremamente relevante para os alunos
dos anos iniciais do Ensino Fundamental II, pois a colonização das Américas e seus
desdobramentos é um dos principais temas propostos para os 6o e 7o anos. Como podemos
ver a seguir, no livro Pocahontas há uma direta relação com as habilidades previstas na BNCC
(2017) para o componente curricular História:
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes
tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos,
e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da
Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as
interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização
social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.
Todas as habilidades mencionadas anteriormente estão em consonância com os diversos
temas que podem ser explorados em Pocahontas: Jamestown como o primeiro assentamento
inglês na América, as navegações, o choque das culturas dos colonizadores e dos povos que já
habitavam as terras norte-americanas, a tentativa do apagamento da cultura nativa por meio
da cristianização e a relação conflituosa entre colonizador e nativo são alguns dos tópicos
identificáveis na história.
A relação entre colonizado e colonizador, oprimido e opressor, pagão e cristão ainda marca
presença em nossa vida diária e molda as relações de poder, discursos e, acima de tudo,
nossas estruturas social e política em dimensões mundiais. Nesse contexto, a língua inglesa,
seu poder e sua importância no mundo atual e o fato de ser a língua do conhecimento estão
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diretamente relacionados com o legado do imperialismo britânico no mundo moderno. Dessa
maneira, o estudo da obra em questão também está em consonância com uma das habilidades
previstas para o ensino de língua inglesa nas séries iniciais do Ensino Fundamental II:
investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira
ou segunda língua) (EF06LI24).
COMO TRABALHAR A OBRA COM OS ALUNOS?
Sugerimos que o trabalho em sala de aula seja pautado na leitura da obra por etapas, para
que o professor possa explorar criteriosamente as possibilidades pedagógicas pertinentes
aos diferentes momentos da leitura, que englobam o momento anterior ao início da leitura
(pre-reading), as atividades durante a leitura (while reading) e as reflexões após o término da
obra (post-reading).
Ressaltamos também a importância das discussões em sala de aula por meio de questões de
aprofundamento que explorem o pensamento crítico e cujas respostas devem ser pautadas
não somente nas informações fornecidas pelo texto, mas também por meio do diálogo entre a
história e o conhecimento de mundo que os alunos trazem consigo.
Do ponto de vista do multiletramento (Rojo, 2012), vale destacar a necessidade de
diversificar as fontes textuais oferecidas ao aluno, uma vez que a simples decodificação do
texto escrito se apresenta insuficiente em um mundo no qual a principal fonte de informação
é o meio digital e suas mídias sociais. Atividades comparativas nas quais os estudantes sejam
expostos a pinturas, versões para o cinema e poemas relacionados à história se mostram
relevantes para explorar as multimodalidades e os expor a outras formas de leitura, além, é
claro, da possibilidade oferecida pelo material de explorar suas ilustrações.
FONTES
•

•
•

•

•
•
•
•
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CARINO, J. A biografia e sua instrumentalidade educativa. Educação & Sociedade, ano 20,
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v20n67a05.pdf>. Acesso em: 1o jun. 2018.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, DF.
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PARTE 2
ATIVIDADES PRÉ-LEITURA
As atividades de pré-leitura (pre-reading) visam motivar os estudantes a enxergar a leitura
como uma atividade prazerosa. Há várias estratégias que podemos utilizar para provocar os
alunos a refletir e buscar conhecimentos prévios, estabelecendo conexões com livros/textos e
experiências de vida, de forma a tornar a leitura mais significativa e interessante.
Em um primeiro momento, trabalharemos com a ativação do conhecimento prévio dos estudantes
utilizando o nome da personagem principal da história. Escreva o nome Pocahontas na lousa e
divida o grupo em duplas. Peça que escrevam quantas palavras vierem à mente relacionadas ao
nome da personagem por dois minutos. Essas palavras podem estar em português, pois o objetivo
da atividade é a ativação do conhecimento prévio. Ao final desse tempo, solicite a cada dupla que
se junte a outra para comparar o que escreveram e, em seguida, relatem suas palavras oralmente.
Escreva-as na lousa. Peça que observem a capa do livro e a descrevam para seu par. Solicite que
comparem as palavras que escreveram nos dois primeiros minutos com as palavras que estão
utilizando para descrever a capa e vejam se são semelhantes. Depois, peça que reportem as
palavras das duas atividades, listando-as oralmente.
Pergunte se já assistiram ao filme Pocahontas ou a algum filme com a mesma temática, como
Avatar (2009) ou Dança com Lobos (1990), em que um homem se junta aos nativos para
conhecer uma cultura e se apaixona por uma pessoa desse grupo. Peça que escrevam um
pequeno parágrafo sobre a história. Caso não a conheçam, solicite que escrevam um pequeno
parágrafo utilizando o desenho da capa do livro como um insumo. Os estudantes devem, em
seguida, trocar seus parágrafos com seus colegas. Por fim, solicite que façam a atividade 1,
reproduzida a seguir.
1. Match the names and faces with the descriptions.

1. Pocahontas

a. the first English man to come to
Powhatan’s land

2. Powhatan

b. the young daughter of Powhatan

3. Captain Smith

c. the king of England

4. King James the first

d. the chief of many Native American
villages

Estratégias de inferência permitem captar o que não está explícito no texto. A inferência é algo que conseguimos
compreender, mas não está necessariamente escrito. Essa estratégia é de extrema importância ao iniciarmos um processo
de leitura com os estudantes.
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ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS AO LONGO DA LEITURA
Para a leitura do livro, utilizaremos estratégias adotadas em rodas literárias. Os objetivos
principais dessas rodas são desenvolver o prazer e o hábito da leitura, seja na língua materna
ou em língua estrangeira, e formar leitores autônomos, reflexivos, críticos, ativos e criativos
de maneira colaborativa. Na roda literária, cada estudante tem um papel fundamental. Braun,
Morais e Oliveira (2010, p. 252) compreendem as rodas literárias como “mais que uma forma
de dinamizar um certo aprendizado ou efetivar um objetivo ou conteúdo curricular [...], uma
oportunidade de diálogo, conhecimento, pesquisa e aprendizado, não só para os alunos como
também para nós, professoras”.
As rodas literárias consistem em dividir a classe em grupos de cinco estudantes. A cada um
deles é atribuído um papel. Esses papéis têm objetivos cognitivos e sociais, fazendo com
que os estudantes auxiliem uns aos outros, discutam e analisem criticamente o texto que
estão lendo. Os papéis refletem tipos de pensamento fundamentais que leitores utilizam
conscientemente ou não. Cada estudante do grupo terá um dos papéis a seguir:
1. Líder da discussão (discussion leader): elabora perguntas e reflexões durante a leitura
do texto para compartilhar com os colegas. Age como facilitador para que a discussão se
mantenha durante a roda.
2. Questionador (questioner): faz perguntas sobre o enredo e a temática da história e sobre
as personagens; pergunta-se por que a personagem está agindo de determinada maneira ou
por que a história está seguindo tal rumo. Questiona-se como a história vai terminar.
3. Conector (connector): faz uma conexão entre o que está lendo e sua realidade, por meio de
outras histórias com temáticas semelhantes (textos, filmes ou experiências pessoais).
4. Resumidor (summarizer): faz um resumo daquilo que leu para os colegas, apresentando as
partes mais importantes do texto e as que foram mais relevantes para ele.
5. Guardião das palavras-chave (word master): este estudante deverá escolher cinco palavras
ou trechos que julga serem os mais importantes do texto.
Após as atividades de pre-reading, entregue as folhas de atividades (worksheets), disponíveis
nas páginas 10 a 12, a cada grupo de cinco estudantes, de acordo com o papel de cada um, e
solicite que façam uma discussão lendo o livro de acordo com as etapas a seguir:
Páginas 5 a 13
Páginas 14 a 24
Páginas 25 a 39
Peça aos estudantes que leiam as páginas de cada etapa e em seguida parem para fazer
a discussão, seguindo seus papéis. É importante ressaltar que a leitura deve ser feita
silenciosamente, pois o enfoque deve estar na compreensão do texto, e não na pronúncia.
Quando os alunos leem em voz alta, preocupam-se muito mais com a pronúncia das palavras
do que com a compreensão a respeito do que estão lendo.
Esses papéis devem ser trocados nas próximas vezes que os grupos forem organizados para
que todos os estudantes tenham a oportunidade de experimentar cada um deles.

material de apoio ao professor

D3-ING-4056-POCAHONTAS-MIOLO-MP.indd 8

8

06/08/18 16:21

Worksheet 1 – Discussion leader
Make up questions about the story to keep the discussion flowing.
•
•
•
•
•

Read the story twice.
Prepare 5 questions to ask your friends.
Choose 2 questions to begin the reading circle.
Keep the conversation going by asking your other questions.
Write your questions below.

QUESTIONS

Worksheet 2 – Questioner
Make up questions about the characters, their feelings and your thoughts about the end of
the story.
•
•
•
•

Focus on the characters and the main part of the story.
Look at activity 3 from the While reading activities to help you.
Make up questions about each character.
Write your questions below.

QUESTIONS

material de apoio ao professor
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Worksheet 3 – Connector
Make connections with other books, films, your reality and your experiences.
•
•
•
•
•

Read the story twice.
Which books do you remember with the same ideas? Write them down.
Which films can you remember that have similar characters?
Write below all the connections you can think of and share them with your group.
Ask your friends if they agree with you and ask for suggestions.
Ideas:
Event: Can you think of any events you can connect the story with?
Characters: Do the characters remind you of people you know or have heard of?

Write your thoughts below.

Worksheet 4 – Summarizer
Summarize the story.
•
•
•
•

Read the story and take notes about the happenings, characters, and facts.
Find key points in the story.
Retell and write down the story in your own words.
Share your summary with your group.

SUMMARY
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Worksheet 5 – Word master
Work on the vocabulary.
•
•
•
•

Read the text and find key words or short phrases that are important for the story.
Choose 5 words or phrases.
Explain the meaning of the words.
The words don´t need to be diﬃcult. You can find repeated words, used in a different
way, which is important to understand the story.

KEY WORDS OR PHRASES

Ao final do livro, na página 40, os estudantes encontrarão um glossário com a explicação
das palavras que possam causar dúvidas. Encoraje-os a usá-lo quando tiverem dúvidas e,
se possível, que escrevam em seus cadernos outras palavras além das que estão nele e
que julguem importantes. Vale orientá-los, alertando para o fato de que não lemos apenas
palavras isoladas, mas que todas estão dentro de um contexto. Assim, peça que não parem
a leitura a cada palavra desconhecida para buscar seu significado, mas que tentem primeiro
entendê-las pelo contexto. O estudante deverá anotar essa palavra para depois procurá-la no
glossário ou em outro dicionário. Para que a leitura se torne interessante, ele deve manter
uma certa fluidez.
Ao final da leitura nas rodas literárias, peça que respondam às atividades a seguir dentro de
seus próprios grupos.
WHILE READING ACTIVITIES
Read pages 5 to 13.

1. Are these sentences true or false? Write T or F.
1. Matoaka is born in 1595.

T

2. Matoaka lives in a village near the Atlantic Ocean.
3. Matoaka learns to plant seeds and grow food.
4. Pocahontas is Matoaka’s sister.
5. Powhatan has a brother.

T

T

F

T

6. Pocahontas is worried about the new white people.
7. The ships are coming from Spain.

F

F

8. Powhatan’s brother watches the settlers.

T

Orientações de condução da atividade: Os estudantes devem observar as questões e verificar se são verdadeiras
ou falsas de acordo com a leitura do livro. A utilização de atividades com respostas verdadeiras ou falsas avalia a
compreensão da leitura do estudante. Solicite que, além de avaliarem se a resposta é verdadeira ou falsa, também
sinalizem onde cada resposta foi encontrada e façam a correção das alternativas falsas.
material de apoio ao professor
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2. Complete the sentences with words from the box.
listen • sees • smiles • teaches • want
1. Opecha sees Pocahontas walking to the settlers.
2. The man takes the fruit and
3. Powhatan does not

wants

4. Pocahontas does not
5. Captain Smith

teaches

listen

smiles

at Pocahontas.

to be friends with the settlers.
to her father.

English to Pocahontas.

Orientações de condução da atividade: Nessa atividade, o foco está na gramática e na utilização da conjugação verbal
do Simple Present. Caso necessário, retome com os estudantes o uso do Simple Present e solicite que sinalizem no livro
onde essa conjugação verbal foi usada.

Read pages 14 to 24.

3. Answer the questions.
1. What can the settlers make with the corn? bread
2. What does Pocahontas teach the settlers to grow?

corn

3. What does Powhatan say the settlers are giving to him?
4. Where does Pocahontas run to?

nothing

down to the ocean

5. Where do Powhatan’s men take Captain Smith?
6. Who visits Captain Smith secretly?

to all the villages

Pocahontas

7. Who says that Captain Smith must die?

Opecha

Orientações de condução da atividade: O foco principal dessa atividade são as personagens e suas ações ao longo do
livro. O estudante ao qual foi atribuído o papel de questionador (questioner) terá mais insumos para responder a essas
questões, pois seu foco durante a atividade esteve nas personagens. Solicite ao estudante que ajude o grupo a responder
essas questões. Em seguida peça que avaliem a importância de cada personagem do livro durante a atividade.

4. Put the sentences in the correct order. Number them 1 through 10.
a. Pocahontas meets Captain Argall on his ship.

9

b. The settlers and the Native Americans start to fight again.
c. Powhatan’s men take Captain Smith from the prison.
d. Pocahontas asks her father not to hurt Captain Smith.

8

1
2

e. The settlers and the Native Americans work together in the cold winter.
f.

Pocahontas is Captain Argall’s prisoner.

10

g. Powhatan thinks that the settlers do not work very much.

5

h. Powhatan and Captain Smith talk about working together.

3

i.

Captain Smith is hurt in an explosion.

j.

Captain Smith goes back to England.

4

6
7

Orientações de condução da atividade: Informe os estudantes de que as sentenças não estão na ordem cronológica em
que os eventos ocorreram. Como exemplo, inicie a atividade com a classe, respondendo aos dois primeiros itens, e permita
que continuem a atividade sozinhos. Encoraje-os a retornar ao texto caso não se lembrem das respostas. Como forma de
correção, desenhe uma linha do tempo na lousa de maneira que os acontecimentos sejam ordenados de forma lógica.

Read pages 25 to 39.
material de apoio ao professor
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5. Circle the correct words to complete the sentences.
1. Pocahontas wears a white / black hat on her head.
2. Pocahontas likes / doesn’t like living with the settlers.
3. At first, Powhatan wants / doesn’t want to go to the wedding.
4. Powhatan goes to see Pocahontas wearing settler / Native American clothes.
5. Pocahontas has a baby boy / girl.
6. The king of England is called John / James.
7. Pocahontas thinks that London is boring / exciting.
8. Pocahontas sees Captain Smith / Argall in London.
Orientações de condução da atividade: Antes de realizar essa atividade, solicite aos alunos que leiam as sentenças
para que possam relembrar quando esses eventos aconteceram e qual a sua relevância na história. Em seguida, solicite
que escolham a palavra que melhor se encaixa na sentença para torná-la verdadeira. Caso necessário, informe onde cada
situação aparece.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA
Solicite aos estudantes que escolham a versão mais conhecida do filme de animação sobre
Pocahontas para assistir em casa (Pocahontas, direção de Eric Goldberg e Mike Gabriel, EUA,
1995, 81 minutos). Peça que analisem as semelhanças e diferenças entre o filme a que
assistiram e o livro que leram.
Eles devem construir um diagrama de Venn (Worksheet 6, a seguir), sinalizando as
semelhanças e diferenças entre o filme e o livro. Caso não tenham acesso a filmes, eles
podem escolher livros com outras versões da história ou ler outros textos encontrados na
internet, como as sugestões a seguir:
•
•

<http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/pocahontas/>
<http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/true-story-pocahontas-not-tolddisney-002285>
(Acessos em: 20 jun. 2018)

Worksheet 6
Name:
Venn Diagram

material de apoio ao professor
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Os estudantes devem responder às perguntas a seguir, sempre discutindo-as em seus grupos.
AFTER READING ACTIVITIES
1. Answer the questions.
1. In what year does the story start? in 1595
2. What does Matoaka like doing when she is young?

playing games

3. How old is Pocahontas when things start to change?
4. Where do the white men come from?

twelve

England

5. How long is the journey across the Atlantic Ocean?

more than fifteen weeks

6. What is the first thing that Pocahontas gives to the settlers?
7. What do the settlers call their village?

fruit

Jamestown

8. What animals does Captain Smith teach Pocahontas about?

sheep

9. Where is Captain Smith working when the villagers find him and take him to
Powhatan?

near the ocean

10. What happens in the long, cold winter?
11. Who is hurt in an explosion on a boat?

many people die
Captain Smith

12. What name do the settlers give to Pocahontas?
13. Where does Pocahontas die?

Rebecca

Gravesend (in England)

Orientações de condução da atividade: Nessa atividade, é possível solicitar aos estudantes que também escrevam em
seus cadernos em que página encontraram cada resposta. Com o intuito de expandir a atividade, proponha que reflitam
sobre como a mesma história poderia ser contada caso as respostas fossem trocadas. Para tanto, após responder às
questões da atividade corretamente, solicite que criem outras respostas e escrevam no caderno um pequeno parágrafo
contando essa nova história. Como resposta da segunda pergunta, por exemplo, em vez de playing games, eles podem
usar reading e, de acordo com esta resposta, deverão escrever no caderno um novo parágrafo.

2. Put the sentences in the correct order. Number them 1 through 12.
a. Pocahontas and John Rolfe get married and Powhatan goes to the wedding.
b. Pocahontas meets Captain Smith when he comes from his ship.
c. The settlers make houses and call their village Jamestown.

10

3

4

d. Powhatan says goodbye to his daughter, Pocahontas, before she goes to England.
e. Pocahontas dies in Gravesend before she leaves England.
f.

Powhatan’s wife has a baby girl and calls her Matoaka.

12

1

g. Powhatan’s men take Captain Smith as a prisoner and take him around their villages.
h. Pocahontas teaches the settlers to grow corn.

Captain Argall takes Pocahontas to live with the settlers.

j.

Captain Smith is hurt in an explosion on a boat and goes back to England.

l.

6

5

i.

k. White people arrive near Powhatan’s villages.

11

9
7

2

Pocahontas meets the new captain, Captain Argall.

8

Orientações de condução da atividade: Informe os estudantes de que as sentenças não estão na ordem cronológica em
que os eventos ocorreram. Apenas como exemplo, inicie a atividade com a turma e realize os dois primeiros itens, o que já
seria suficiente para que possam continuar a atividade sozinhos. Encoraje-os a retornar ao texto caso não se lembrem das
respostas. Como forma de correção, desenhe uma linha do tempo na lousa de maneira que as atividades sejam ordenadas
de forma lógica.
material de apoio ao professor
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3. Who says or thinks this? Write the names.
1. “There are many ships. White people are arriving.” Opecha
2. “They have a lot of hair on their faces!”

Opecha

3. “I don’t want my people to be friends with the settlers.”

Powhatan

4. “Is it about the settlers? They are nice people.”

Pocahontas

5. “We must make our houses before the winter.”

Captain Smith

6. “It’s from England. It eats grass.”

Captain Smith

7. “Can you teach us to grow corn?”

Captain Smith

8. “What are they giving us? Nothing!”
9. “You must let this man go.”

Powhatan

Pocahontas

10. “I want him to be afraid of us!”

Powhatan

11. “You must do something to frighten them.”

Opecha

12. “You are lucky. My daughter is your friend.”

Powhatan

13. “Quick! Captain Smith is hurt!”

one of the settlers

14. “Let’s give Pocahontas a new name.”

one of the women in the village

15. “It’s an important day for us and for your people, too.”

Captain Argall

16. “He knows that I have a Native American wife and he wants us to visit him in
England!”

John Rolfe

17. “What a beautiful home! Look at the pictures!”
18. “My head hurts and I feel very hot.”
19. “We need a doctor!”

Pocahontas

Pocahontas

Jonh Rolfe

Orientações de condução da atividade: Antes de realizar esta atividade, solicite aos estudantes que leiam as sentenças
para que possam relembrar quem foram essas personagens e qual a sua relevância na história. Se necessário, informe em
qual capítulo cada citação aparece.

4. Circle the mistakes. Then write the correct words.
1. Pocahontas gives the settlers some meat. fruit
2. The settlers make houses and it is easy work.
3. King James is the king of America.

diﬃcult

England

4. Pocahontas teaches the settlers to grow apples.

corn

5. Powhatan is happy when the settlers take more land.
6. The settlers give ships to the Native Americans.

angry

tools/guns

7. Pocahontas goes to school and works with the other women in the village.
8. Pocahontas is angry that her family don’t want to come to her wedding.
9. Pocahontas calls her baby boy John.

church

sad

Thomas

10. Twenty of Powhatan’s men go with them to England.

Ten

11. John Rolfe, Pocahontas, and Thomas stay in England for three years.
12. They bury Pocahontas at the church in Jamestown.

one year

Gravesend

Orientações de condução da atividade: Essa atividade pode ser considerada um resumo da história, pois também está
disposta em ordem cronológica. Os estudantes deverão circular a palavra que considerarem errada e escrever a palavra
correta. Além de escrever a palavra correta, peça que escrevam mais duas sentenças que acharem relevante para
acrescentar a esse pequeno resumo.
material de apoio ao professor
15

D3-ING-4056-POCAHONTAS-MIOLO-MP.indd 15

06/08/18 16:21

5. Look at the picture on page 30 and answer the questions.
1. What is happening in the picture? Pocahontas and John Rolfe are getting married.
2. Where are they?

At the church in Jamestown.

3. Why is Pocahontas happy?
4. Is Captain Argall there, too?

She is getting married and her family are at the wedding.
Yes, he is.

5. Who is speaking to Powhatan and Opecha?
6. Why is it an important day?

Captain Argall.

The settles and the Native Americans are happy together.

7. What are the settlers wearing?

Shirts, pants, and dresses.

8. What are the Native Americans wearing?

Native American clothes.

Orientações de condução da atividade: Peça aos estudantes que observem a página 30 do livro e respondam às questões. Em
seguida, solicite que, em duplas, escolham uma outra página e faça o mesmo exercício. O estudante A deverá fazer perguntas ao
estudante B sobre uma determinada página e, em seguida, devem trocar de papéis: o estudante B escolhe uma outra página e faz
perguntas ao aluno A. O propósito é fazer com que pratiquem a elaboração perguntas sobre determinada imagem.

Fonte
• OLIVEIRA, Cristiane Gomes; MORAIS, Jaqueline de Fátima dos Santos; BRAUN, Patrícia.
Rodas em sala de aula: alguns aspectos relativos ao ensino e aprendizagem no
Ensino Fundamental. Rio de Janeiro: UERJ, 2009.

PARTE 3
Atividades interdisciplinares
A utilização de atividades interdisciplinares em sala de aula mostra ao estudante, de maneira
prática, que o conhecimento não pode ser visto como algo fragmentado em diferentes
disciplinas. Para que esse conhecimento seja aplicado com facilidade na vida, deve-se
compreender de maneira integrada como os saberes das diferentes áreas constituem um todo,
dialogando entre si e complementando uns aos outros.
Sendo assim, é importante que o estudo de uma obra literária não se resuma apenas a seus
aspectos linguísticos e textuais, mas que ela também ofereça ao estudante a oportunidade
de explorar de estabelecer conexões entre diversas áreas do conhecimento e de determinar
como essas áreas se unem e se configuram, formando um saber que transcende disciplinas.
Para tanto, sugerimos o uso de projetos interdisciplinares para estabelecer conexões com
Língua Portuguesa, História, Geografia e Arte. Apesar de apresentarmos uma proposta para
cada disciplina, os projetos dialogam entre si e podem ser conduzidos concomitantemente em
suas respectivas áreas.
Atividades propostas
Projeto 1 – Língua Portuguesa
Objetivos de aprendizagem
• Analisar a obra e construir narrativas que levem em conta a perspectiva e a
subjetividade de outras personagens.
• Compreender que um texto é sempre pontuado pela subjetividade do autor.
• Trabalhar com o gênero textual carta.
O objetivo desse projeto é articular o trabalho com o gênero textual carta com o reconhecimento
da parcialidade do autor no relato de fatos, de acordo com habilidades previstas na BNCC para o
6o ano do Ensino Fundamental II.
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Por meio de uma discussão conduzida pelo professor, os estudantes inicialmente refletirão
sobre como seria a história caso fosse contada por algumas de suas personagens, e não por
um narrador. Por meio dessa reflexão, o objetivo é que eles entendam que cada indivíduo tem
sua própria perspectiva da história, e cada um deles descreve os mesmos fatos de maneira
diferente. Após essa reflexão, os estudantes escolherão uma das personagens (John Smith,
Powhatan, Argall e Pocahontas) para escrever uma narrativa em primeira pessoa, como se
assumissem o lugar da personagem escolhida.
Por fim, eles trocarão seus textos com um colega que tenha escolhido uma personagem
diferente, lerão o texto criado pelo colega e responderão com uma carta, que também deverá
ser redigida sob o ponto de vista das personagens escolhidas por eles.
Aula 1
Comece a aula retomando a biografia de Pocahontas e perguntando aos estudantes se o
narrador da obra é também uma personagem da história. Esclareça que ele não pertence ao
contexto ou à época na qual o evento ocorreu. Trabalhe com a hipótese de o narrador ser
uma das personagens da história: como a narrativa mudaria caso fosse contada pela própria
Pocahontas, por exemplo? Quais fatos seriam mais enfatizados?. Deixe que os estudantes
exercitem essa ideia com as atividades propostas a seguir. Monitore o trabalho deles e
auxilie-os se necessário.
Atividade de Língua Portuguesa – Aula 1
Existe uma narrativa imparcial?
O livro Pocahontas é narrado em terceira pessoa, ou seja, o narrador não é uma personagem
na história. Se a história fosse contada por uma de suas personagens, teríamos uma visão dos
acontecimentos afetada pela perspectiva da personagem.
1. Dê exemplos de livros que você já tenha lido nos quais o narrador é também uma
personagem da história.

2. Como você acha que uma história é afetada quando uma das personagens é também
o narrador?

material de apoio ao professor
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3. Imagine a história de Pocahontas sendo narrada por uma das personagens a seguir. Quais
fatos da história seriam mais enfatizados por cada um deles? Por quê?
a) Pocahontas

b) Powhatan

c) John Smith

d) Argall

e) John Rolfe

Aula 2
Nesta aula, os estudantes escolherão uma das personagens da história para que possam
escrever a narrativa do ponto de vista dela. Distribua a folha de atividade para a Aula 2
(apresentada a seguir) e trabalhe as atividades 1 e 2 com os estudantes. Solicite que
escolham uma das personagens listadas na folha de atividades. É importante ressaltar que
você dever ter um mesmo número de estudantes para cada personagem, pois nas atividades
subsequentes haverá trocas que somente funcionarão entre aqueles que escolheram
personagens diferentes. Uma vez escolhidas as personagens, permita que os estudantes
iniciem suas narrativas. Lembre-os de que ela deve ser escrita em primeira pessoa, como
se eles fossem a personagem escolhida. Caso não consigam finalizar a atividade em sala,
poderão terminá-la em casa.
Atividade de Língua Portuguesa – Aula 2
Escolha uma das personagens descritas na aula anterior. Você vai reescrever a história de
Pocahontas a partir do ponto de vista da personagem escolhida.
1. Escreva o nome da personagem escolhida no espaço a seguir. Por que você fez essa
escolha?
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2. Escreva em quais eventos da história essa personagem focaria mais a narrativa e também
em como essa personagem contaria a história.

3. Agora você pode começar a escrever sua narrativa. Lembre-se de:
• usar a primeira pessoa do singular;
• pensar em quais fatos da história você deve enfatizar;
• colocar-se no lugar da personagem e contar a história, tentando pensar sob a
perspectiva dela e sobre o papel da personagem no desenvolvimento dos fatos.

material de apoio ao professor
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Aula 3
Nesta aula, os estudantes deverão ter seus textos prontos.
Após a leitura dos textos, os estudantes deverão escrever uma carta em resposta ao texto
de seus colegas, também como se fossem as personagens que escolheram anteriormente.
Nessa carta, o estudante deverá concordar com as opiniões contidas no texto de seu colega
ou discordar delas. Por exemplo, se o colega escreveu o texto como John Smith, como seria a
resposta do Chefe Powhatan?
Pergunte aos estudantes como responderiam aos textos de seus colegas se tivessem de
escrever uma carta como se fossem a mesma personagem que escolheram para escrever
seus textos. Ressalte que é importante observarem no texto trechos e pontos de vista dos
quais suas personagens discordariam e com os quais concordariam para que possam formular
uma resposta condizente com o que a personagem escolhida por eles diria. Permita que os
estudantes trabalhem individualmente e depois devolvam a seus colegas o texto e a carta.
Para concluir a atividade, pergunte aos estudantes se conseguiram identificar as diferenças
entre os pontos de vista de cada personagem. Caso haja tempo, peça a alguns deles que
leiam seus textos de maneira que a classe tente identificar qual personagem escolheram.
Projeto 2 – História/Geografia
Objetivos de aprendizagem
• Entender como era/é a vida de tribos indígenas.
• Analisar criticamente e comparar os estilos de vida da tribo de Pocahontas e dos
colonizadores utilizando o livro e sites como fontes de pesquisa.
• Definir o que é “choque cultural” e refletir sobre situações e contextos nos quais ele
ocorre.
• Desenvolver o trabalho de equipe.
• Aprimorar as habilidades de pesquisa.
• Aperfeiçoar as habilidades de apresentação.
O objetivo principal desse projeto é desenvolver um olhar crítico dos estudantes em relação
aos choques culturais que existem ao redor do mundo e em núcleos sociais menores tendo o
livro Pocahontas como ponto de partida.
Produto final
Apresentação de trabalhos sobre culturas diversas que existem no mundo atual usando
organizadores gráficos da escolha própria.

•
•
•
•
•
•
•

Sugestões de sites para pesquisa
<http://native-american-indian-facts.com/>
<https://www.britannica.com/topic/American-Indian>
<https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian>
<http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/shp/americanwest/
lifestylerev2.shtml>
<https://www.historyonthenet.com/native-american-tribes-nations/>
<https://learningenglish.voanews.com/a/1519967.html>
<http://www.cultureclashes.org/book/8-conflicts/>
(Acessos em: 11 jun. 2018.)
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Aula 1
Divida a classe em dois grandes grupos e depois em grupos menores, de 4 ou 5 estudantes.
Os estudantes do primeiro grupo deverão buscar informações e imagens que retratem a
vida das tribos indígenas brasileiras, como vestimentas, moradias, alimentação e crenças. O
segundo grupo deve fazer a mesma pesquisa, no entanto com foco nas tribos indígenas da
América do Norte.
Em seguida, liste com a ajuda dos estudantes as diferenças culturais e sociais que os
colonizadores europeus encontraram quando chegaram às terras da América do Norte. Solicite
que façam referência ao livro Pocahontas e aos sites recomendados (ou outros que encontrem
durante a pesquisa). Depois, os estudantes devem procurar as diferenças e completar a tabela
a seguir.
Settlers

Native Americans

Housing
Clothing
Food
Family
Work
Solicite aos estudantes de ambos os grupos que façam uma comparação com a história do
nosso país antes da pesquisa. Peça novamente que pesquisem e utilizem seus conhecimentos
prévios sobre o assunto e listem as diferenças culturais e sociais existentes entre os
portugueses e os indígenas, na época do descobrimento do Brasil, usando a tabela sobre as
diferenças entre colonos ingleses e indígenas norte-americanos como referência.
Peça que pesquisem em casa as diferenças e semelhanças entre a colonização da América do
Norte e do Brasil.
Aula 2
Retome com os alunos as diferenças entre a colonização da América do Norte e a colonização
do Brasil. Pergunte se foram semelhantes ou diferentes. Depois da discussão, os estudantes
deverão completar a tabela com as semelhanças e diferenças.
North America

Brazil

Differences

Similarities

Solicite que ilustrem em um pôster as diferenças e similaridades e façam uma pequena
apresentação para a classe.
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Em seguida, escreva as palavras Culture Clash na lousa. Solicite que definam essa expressão
com suas palavras, inferindo o significado da palavra clash. Pergunte se acham que essa
palavra define algo positivo ou negativo. Peça que justifiquem suas respostas.
Solicite outros exemplos de choques culturais que possam existir tanto no Brasil quanto ao
redor do mundo. Faça um brainstorm em grupos de 4 estudantes. Solicite que pensem nos
seguintes contextos:
•
•
•
•

school;
country;
neighbourhood;
workplace.

Conforme descrito na BNCC, o brainstorming é uma das estratégias para o planejamento de
uma escrita. Aqui também estamos utilizando essa dinâmica para estimular o pensamento
criativo e o trabalho colaborativo. Ao trocarem ideias uns com os outros, os estudantes
percebem que, mesmo dentro de núcleos sociais pequenos, existem choques de culturas e de
visões de mundo.
Sugira que conversem com familiares e amigos, pesquisem em casa e tragam vários exemplos
de choques culturais ao redor do mundo e/ou em núcleos sociais menores, como dentro
da própria família (gerações diferentes), no clube (etnias diferentes), igreja etc. para que
escolham um por equipe e possam aprofundar a pesquisa. Esse choque cultural pode ocorrer
entre países, dentro de um mesmo país ou em um mesmo ambiente.
Aula 3
Divida a classe em equipe de 4 ou 5 estudantes. Peça que cada equipe escolha, com base
nas pesquisas que fizeram em casa, um culture clash que queiram explorar com mais
profundidade. O projeto deve definir: 1) o local em que esse choque cultural aconteceu ou
está acontecendo; 2) as pessoas envolvidas; 3) as consequências desse choque cultural;
4) as soluções que os estudantes podem levantar para lidar com eles de maneira pacífica
e tolerante.
Solicite que se concentrem nessa pesquisa durante essa aula. Monitore os estudantes e os
auxilie com o vocabulário de que possam precisar.
Aula 4
Apresente aos estudantes alguns dos vários organizadores gráficos que podem ser utilizados
durante suas apresentações finais:
•
•

•
•

Diagramas de Venn: comumente usados para fazer comparações, identificando as
semelhanças e diferenças entre dois elementos.
KWL charts: tabelas que demostram o que o estudante sabe sobre um determinado
assunto (what I Know); o que gostaria de saber sobre o assunto (what I Want to know) e,
ao final do projeto, o que aprendeu sobre o assunto (what I Learned).
Mapas mentais: diagramas que mostram a inter-relação entre ideias e pensamentos. São
formas visuais de apresentar conexões entre conceitos.
Causa e efeito: organizador que demonstra visualmente a causa e o efeito em um
processo.
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Solicite aos estudantes que pesquisem mais sobre esses organizadores gráficos e que
decidam em seus grupos qual utilizarão para sua apresentação final. Use os sites indicados a
seguir e outros disponíveis na web:
• <https://www.teachervision.com/top-10-most-popular-graphic-organizers>
• <https://www.edrawsoft.com/graphic-organizer-examples.php>
(Acessos em: 11 jun. 2018.)
Aula 5
Monitore os estudantes e reserve um tempo para que montem seus organizadores gráficos
com o conteúdo pesquisado e pratiquem suas apresentações.
Projeto 3 - Artes
Objetivos de aprendizagem
• Refletir sobre a obra lida por meio de estudo de diferentes manifestações artísticas
e culturais pertinentes ao contexto da época.
• Produzir uma forma de arte da escolha dos estudantes (veja sugestões a seguir)
inspirada na história de Pocahontas.
Esse projeto tem por objetivo principal promover o estudo sobre o modo de vida, a cultura
e as manifestações artísticas pertinentes à época na qual Pocahontas viveu, para que os
estudantes se inspirem durante a criação artística que escolherem. A ideia da atividade é
deixar que eles fiquem livres para produzir qualquer tipo de manifestação artística. Veja a
seguir exemplos do que os estudantes poderão produzir:
•
•
•
•
•

pintura que retrate um momento da história de Pocahontas;
objetos inspirados na arte e no artesanato dos povos algonquinos;
coreografia inspirada na história de Pocahontas;
música (melodia e letra) inspirada na história;
encenação simples de trechos da obra.

Aula 1
Nesta aula, os estudantes deverão ter um momento para fazer uma pesquisa em sites,
livros e revistas e também a oportunidade de analisar insumos visuais (pinturas, imagens de
artesanato e outras manifestações artísticas dos povos algoquinos) relacionados à obra.
Comece a aula perguntando quais tipos de arte podem estar relacionados com a história de
Pocahontas. Você pode utilizar os links sugeridos a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballet Pocahontas: <https://www.youtube.com/watch?v=NqHjgQS-Gnc>
Algonquian Art and Music: <https://prezi.com/osqw6pcxwzhf/algonquin-art-music/>
<http://www.ushistory.org/us/1c.asp>
<https://www.pinterest.nz/pin/507569820494277367/>
<https://br.pinterest.com/pin/389983648965777285/>
<https://br.pinterest.com/pin/64246732154190666/>
<http://www.bigorrin.org/algonquin_kids.htm>
<https://www.khanacademy.org/humanities/art-americas/native-north-america/nativeamerican-east/a/algonquian-wampum>
(Acessos em: 18 jun. 2018.)
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Para facilitar a escolha, apresente aos estudantes as alternativas de produção listadas
anteriormente (bem como outras ideias pertinentes) e divida-os em grupos de interesse
específicos. Assim, eles poderão desenvolver suas ideias com colegas que possuam interesses
parecidos.
Solicite que façam uma pesquisa utilizando os links propostos, livros e outras fontes. Peça
que façam anotações do que mais gostaram e que reflitam sobre como podem reproduzir
algo inspirado no que viram. Solicite que anotem suas ideias em seus cadernos, bem como
informações importantes encontradas durante a pesquisa.
Ao final dessa aula, os estudantes deverão decidir o que querem produzir e de quais recursos
irão precisar.
Aula 2
Os estudantes deverão trabalhar seus projetos em seus grupos de interesse. Selecione os
recursos disponíveis para os estudantes trabalharem em sala de aula, como tinta, papel, argila,
papel machê, materiais para colagem, cartolina etc.
Se escolherem atividades como dança, música ou teatro, peça ajuda aos professores dessas
áreas, caso sua escola ofereça tais disciplinas. É possível que apenas uma aula não seja
suficiente para finalizar o trabalho, por isso é importante que os estudantes saibam qual é o
prazo para terminar os trabalhos.
Quando todos os trabalhos estiverem prontos, organize com eles um evento no qual possam
expor seus trabalhos.
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