
A convivência ética na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental: Sobre a organização de ações intencionais e

sistematizadas no currículo escolar

Nome da proposta1: Pata de Elefante

Tema estruturante vinculado: Indícios de sofrimento emocional

Referência:

Adaptado das atividades do projeto “Leitura, convivência ética e cidadania na

escola” desenvolvido na rede municipal de Sumaré em parceria com a Editora

Adonis a partir da literatura infantil “Pata de Elefante de autoria de Luciene

Tognetta e ilustração de Paulo Masserani.

Para saber mais veja:

https://www.editoraadonis.com.br/livros/5/pata-de-elefante

Objetivos:

Habilidade(s) da BNCC:

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes

de cada um.

Objetivo(s) intencional(is) da convivência (complementar(es)à BNCC):

1 Esta proposta faz parte das ações de um projeto do Programa de Núcleos de Ensino da Unesp e foi
elaborada/adaptada por pesquisadoras e pesquisadores do GEPEM e GEPEDEME considerando a
possibilidade de presencialidade remota em decorrência do contexto pandêmico da COVID-19

https://www.editoraadonis.com.br/livros/5/pata-de-elefante
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Reconhecer, nomear e expressar as suas próprias emoções: (tristeza, raiva,

alegria...), por meio da linguagem verbal e não-verbal; Reconhecer as emoções

e sentimentos do outro, sendo este seu par ou um adulto (familiar ou

professor/a); Transformar em palavras o que sentem (ansiedade, tristeza,

medo, esperança etc.) ou por meio de outras formas de representação

(desenhos etc.)

Antes da aula (preparo prévio docente)

Para esta aula será necessário ter o livro "Pata de Elefante”. A história poderá

ser apresentada com a utilização em sua versão física (caso a escola tenha

exemplares disponíveis para docentes) ou por meio do vídeo disponível no

Youtube: https://bit.ly/3boDkTk.

Também é possível fazer o download da obra, gratuitamente, no site da

Editora Adonis: https://www.editoraadonis.com.br/livros/5/pata-de-elefante

No caso das aulas remotas, é recomendado preparar previamente um slide

com a foto da capa do livro para exibir para as crianças antes de contar a

história.

https://bit.ly/3boDkTk
https://www.editoraadonis.com.br/livros/5/pata-de-elefante
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Se possível, também separar uma receita médica e um kit de médico de

brinquedo (opcional).

No caso das crianças, é preciso que tenham à sua disposição uma folha de

papel e lápis coloridos.

Durante a aula (descrição da atividade com proposta de avaliação)

Peça para as crianças olharem para as imagens da capa do livro e tentarem

descobrir a história. No primeiro momento, não leia nem mesmo o título (no

caso das crianças menores que ainda não são alfabetizadas). Algumas

perguntas poderão ajudar a estimular a curiosidade e a imaginação.

“O que será que tem neste livro?” “Qual será a história? ” “Sobre quem ela

fala?”

Depois de deixar as crianças explorarem bastante a capa e contar sobre suas

ideias, é hora de ler a história para elas (ou exibir o vídeo).
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Preferencialmente, a leitura deve ser pausada, permitindo que vejam as figuras

e comentem o que acharem interessante.

Neste livro, é recomendado que o(a) professor(a) faça uma pausa no trecho:

“Procurou então a sábia Coruja, curandeira oficial daquele horto florestal”

Faça a pausa e pergunte para as crianças:

“Vocês já ficaram doentes? Já foram ao médico? Quando a gente vai lá ele

costuma dar um papel. É uma receita médica. Vocês já viram? ”

Se tiver uma receita médica, é interessante mostrar para as crianças

explicando que, às vezes, é preciso tomar um remédio para a gente se sentir

melhor de uma doença. Na receita, o médico explica direitinho como a pessoa

precisa usar a medicação.

Você pode pedir para as crianças fazerem de conta que são médicas e

realizarem uma “consulta” com um(a) colega ou, no caso das aulas remotas,

com alguém da família para saber o que o(a) “doente” está sentindo.
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Depois disso, é hora de descobrir o final da história! Leia o livro até o fim e

converse com as crianças sobre a “Síndrome da Pata de Elefante” que, na

verdade, são aquelas dores que todo mundo tem, mas que não são do corpo.

Por exemplo, a dor de ficar longe dos amigos e amigas, a dor de ficar longe da

vovó, a dor de sentir saudade de alguém que já não está mais vivo, a dor de

estar preocupado com o trabalho, com alguém que está no hospital etc.

Nessa hora é importante incentivar as crianças a expressarem as emoções que

são mais frequentes em seu dia a dia e especialmente aquelas que causam

algum incômodo, como por exemplo, o medo e a preocupação vivenciadas

durante o contexto pandêmico.

Depois dessa conversa, as crianças podem ser convidadas a desenhar uma

“Pata de Elefante” que simbolizará seu/s sentimento/s naquele momento.

Aqui vale adultos tentarem também! Assim, poderão expressar simbolicamente

suas preocupações.

As crianças que sentirem que não conseguem carregar “o peso da pata”

sozinhas, podem simbolicamente dobrar a folha e entregar para um adulto que

pode ajudar nessas horas (professora, membro da família etc).

No caso das aulas remotas, as crianças podem ter a oportunidade de mostrar

a sua pata pela câmera (SOMENTE SE DESEJAREM) para dividir

simbolicamente o que sentem com os/as colegas da turma.

É importante explicar que todo mundo sente medo, preocupação etc. Em

alguns momentos, para que a “Pata de Elefante” fique mais leve, é importante

a gente contar com a ajuda de um adulto ou também de amigos e amigas.

É preciso enfatizar que, às vezes, é difícil expressar para os outros o que

estamos sentindo, mas quando não “colocamos para fora” isso faz mal dentro

de cada um de nós, fazendo com que a superação do problema seja mais
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demorada. E que há diversas formas de se colocar as emoções e os

sentimentos para fora, cada pessoa fará da maneira que for mais confortável

(falar, desenhar, escrever, pintar, cantar, dançar, pedir ajuda para alguém de

confiança etc).

Após a aula (discussão do tema em aberto e autoavaliação docente)

É importante que o(a) professor(a) fique atento(a) às emoções que ficaram mais

evidentes no diálogo com as crianças de modo a incentivar e oportunizar mais

momentos para o diálogo a respeito das emoções.

Também é preciso avaliar a frequência com que esse tipo de atividade precisa

ser retomada durante as aulas de maneira que as crianças sintam que há um

espaço de confiança em que sempre terão suas emoções respeitadas e

acolhidas.


