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: “Estrelas da turma”
Tema estruturante vinculado: Conhecimento de si e do outro a
partir das interações com os pares e com o adulto
Referência: Adaptado das atividades desenvolvidas pelo Instituto Educacional
Ativa de Itapira-SP em parceria com GEPEM a partir da literatura infantil
“Yellow" de autoria de Luciene Tognetta e ilustração de Paulo Masserani. Para
saber mais veja:
https://www.editoraadonis.com.br/livros/205/yellow
Objetivo(s):
Objetivo(s) da BNCC:
EI02EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade
de enfrentar dificuldades;
EI022EF01 – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos,
necessidades, sentimentos e opiniões.
Objetivo(s) intencional(is) da convivência (complementar(es) à BNCC):
Reconhecer, nomear e expressar as suas próprias emoções, por meio de
linguagem verbal ou não verbal.
Antes da aula (preparo prévio docente)
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
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Para esta aula é interessante ter o livro Yellow (2016), da Profa. Dra, Luciene
Tognetta, publicado pela Editora Adonis, pois por ser uma literatura infantil sem
palavras, as próprias crianças (no caso das que já falam) podem “contar” a
história a partir de sua interpretação das imagens.
Caso a escola não tenha um exemplar disponível, é possível conhecer o
conteúdo do livro assistindo ao vídeo disponível no canal “Cantinho das Prô”:
Livro Yellow - Editora Adonis. Neste caso, a recomendação é apenas para que
você docente conheça a obra previamente e não que exiba o vídeo para as
crianças. Ao invés disso, é recomendado preparar estrelas com diferentes
expressões faciais para que você conte a história presencialmente ou em uma
aula síncrona. Você também pode separar um saco de papel ou de pano para
representar as situações em que a Yellow é capturada pelas demais estrelas. 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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Considerando as atividades remotas assíncronas, você pode gravar um vídeo
contando a história e explicando a proposta, para enviar à família.
Prepare também estrelas que contenham fotos de cada uma das crianças da
sua turma para que possam criar um mural ou móbile de “Estrelas da turma”
na sala (no caso das aulas remotas, você pode mostrar cada uma das estrelas
na câmera).

Durante a aula (descrição da atividade com proposta de avaliação)
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Comece a aula apresentando o livro. No caso das crianças que já falam, peça
para elas olharem a capa do livro e tentarem descobrir do que trata a história.
No primeiro momento, não conte nem mesmo o título. Algumas perguntas
poderão ajudar a incentivar a curiosidade e a imaginação.
“O que será que tem neste livro? “Qual será a história? Quem são os
personagens dessa história? ”
Depois de deixar as crianças explorarem bastante a capa e contar sobre suas
ideias, é hora de contar a história para elas. Comece falando e mostrando a
foto de quem escreveu e desenhou na história.
É importante dar ênfase às diferentes emoções expressadas pelas estrelas,
como por exemplo a RAIVA, MEDO, ALEGRIA, TRISTEZA etc. Enquanto conta
a história, incentive as crianças a expressarem com o rosto as emoções
representadas na história.
“Como as outras estrelas estão se sentindo quando veem o brilho da
Yellow?” “Vamos fazer uma cara de medo como a Yellow?”

Depois disso, converse com as crianças sobre o quanto cada pessoa tem um
brilho especial e que não é preciso ser a “Yellow” para brilhar muito.
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Apresente as “Estrelas da turma” incentivando que identifiquem os colegas ao
ver sua foto dentro de cada estrela.
Para o caso das crianças maiores de um ano que estiverem na aula presencial,
também é possível convidá-las para organizar o mural das estrelas
coletivamente conforme o exemplo da imagem:

Após a aula (Discussão do tema em aberto)
É importante que a escola garanta às crianças de 0 a 3 anos a oportunidade
de expressarem suas emoções e que sejam incentivadas a fazer isso com o
corpo ou por meio de palavras. Assim, pouco a pouco substituirão ações
como morder ou bater pela expressão mais assertiva, por exemplo, da raiva.
É importante ter atenção também às crianças que têm mais dificuldade de
expressar seus sentimentos, inclusive na face. Para tais crianças, atividades
diante do espelho podem ajudar.

