
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;

Conhecimento de si e do outro a partir das interações com os

pares e com o adulto.

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

Objetivo(s):

Habilidade(s) da BNCC:

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o

outro e o nós.

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

de cada um.

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas

manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes

espaços

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

Proporcionar a identificação de sentimentos (seus e dos outros) em situações

diversas do cotidiano da criança, seja no contexto escolar ou familiar;

Ser capaz de associar situações e sentimentos;

Desenvolver a condição de articular sentimentos a tomadas de decisões em

que a postura beneficia ou prejudica as relações interpessoais;

Refletir a importância dos sentimentos nas interações com os pares e com os

adultos, desenvolvendo a possibilidade de tomar decisões que incluam suas

necessidades, mas também as dos outros.

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 os docentes).

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

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

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. 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).

Preferencialmente, a leitura deve ser pausada, permitindo que vejam as figuras

e comentem o que acharem interessante.

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

https://www.editoraadonis.com.br/livros/5/pata-de-elefante
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não são do corpo. Por exemplo, a dor de ficar longe dos amigos e amigas, a

dor de ficar longe de alguém querido, 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 preocupação vivenciado

durante o contexto pandêmico.

Depois dessa conversa, as crianças podem ser convidadas a escrever o nome

do sentimento que mais tem incomodado. Quais são os sentimentos mais

difíceis de se carregar sozinho? Nesse momento você poderá organizar um

mural virtual, para que todos possam escrever seus sentimentos, colocando

para fora em palavras e compartilhando o peso da pata de elefante com quem

pode ajudar. Sugerimos os aplicativos Padlet, Jambord, ou criar a nuvem de

palavras do Mentimeter.

https://padlet.com/dashboard

https://jamboard.google.com/

https://www.mentimeter.com/pt-BR/features/word-cloud

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

alguns momentos e que para a “Pata de Elefante” ficar mais leve é sempre

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

amigas.

https://padlet.com/dashboard
https://jamboard.google.com/
https://www.mentimeter.com/pt-BR/features/word-cloud
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Apesar de ser muito difícil expressar para os outros o que estamos sentindo,

essa forma de comunicar algo que está nos fazendo mal é o primeiro passo

para a superação do problema. Cabe ao professor criar um ambiente

acolhedor para os alunos se sentirem à vontade para falar. Também é preciso

ter sensibilidade para perceber quando o assunto pode ser compartilhado com

a turma ou quando deve ser tratado em particular. É preciso deixar claro que

existem muitas formas de lidar com os problemas na tentativa de aliviar a dor e

o sofrimento, mas algumas delas podem colocar em risco a saúde da própria

pessoa ou dos outros com quem se convive diariamente. Até por isso, nas

situações mais difíceis é tão importante saber com quem contar e para quem

pedir ajuda.

Após a aula (discussão do tema em aberto)

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.


