
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: Contação de história – A galinha ruiva

Tema estruturante vinculado: Reflexão sobre valores morais

Referência:

Esopo. A galinha ruiva. 1ª Edição digital. LpC. 2021

Disponível em: <https://www.baixelivros.com.br/infantil/a-galinha-ruiva>

Objetivo(s):

Objetivo(s) da BNCC:

EI03EOO3 - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de

participação e cooperação.

EI03EO01 - Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas

têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

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

Vivenciar situações em que os valores morais estejam presentes.

Reconhecer e nomear os valores morais presentes nas situações cotidianas.

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.baixelivros.com.br/infantil/a-galinha-ruiva
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Antes da aula (preparo prévio docente)

O professor(a) precisará ler o livro antecipadamente atentando-se para o

cuidado com o moralismo existente nas fábulas, como, por exemplo, quando

os animais são chamados de preguiçosos. O/a docente, deverá preparar sua

apresentação da história pensando na mediação destes pontos com os alunos

(as), e elaborar questões que, a partir da história, irão direcionar a discussão

de valores morais que estão presentes.

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

O professor(a) pode, inicialmente, questionar se os alunos e alunas já

conhecem a história da Galinha Ruiva e, em seguida, iniciar a contação. Após

ter concluído a leitura, o professor(a) realizará perguntas sobre o enredo,

primeiramente ouvindo a percepção das crianças, e depois suscitando

questões reflexivas direcionadas aos valores presentes na história. É preciso

estar atento ou atenta para mediar a conversa com as crianças sobre o que

está em jogo no enredo da história. Exemplo de questões norteadoras:

Quem são os personagens da história?

O que a galinha pediu aos seus amigos?

Eles a ajudaram?

Como a galinha se sentiu?

Como você se sente quando ajuda seu amigo?

Você acha importante ajudar as pessoas que não conhecemos?

Quando seu amigo não recebe ajuda, já perguntou como ele se sente?

Quando você recebe ajuda, como se sente?

Quando você não recebe ajuda, como se sente?
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E se a gente pensar no que fez a galinha depois que o bolo ficou pronto?

Vocês acham que foi a maneira mais correta de resolver o problema? por que

sim ou por que não?

Lembre-se professor ou professora, que a criança pode dar respostas de

justiça por retribuição como castigo. Não vamos dizer a ela que está errada,

mas provocar as crianças para que pensem se há outras formas mais

elaboradas de resolver o problema para que todos fiquem bem. Mesmo que os

alunos e alunas não cheguem a formas mais elaboradas de resolução do

conflito, não há problemas. Eles ou elas poderão evoluir em outras situações.

Depois dessa discussão, peça para que os alunos e alunas pensem em

situações em que já ajudaram uma pessoa. Pode ser um amigo ou amiga ou

alguém desconhecido.

Apresente, então, a proposta a seguir: durante a semana, até o próximo

encontro, cada um vai registrar pelo menos uma situação em que ajudaram

alguém - pode ser o irmão ou a irmã, a avó, o avô, o vizinho, a vizinha, o

colega, a colega…seja qualquer ´pessoa. O importante é que anotem para não

esquecerem de como foi que você ajudou e a quem. Você pode escrever ou

desenhar a cena.

Após a aula (discussão do tema em aberto)

A ou o docente deverá estar atento à discussão anterior, para que possa

buscar mais elementos disparadores, que incentivem os alunos e alunas a

expressarem suas opiniões e a falarem de seus sentimentos em construção,
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acerca de valores existentes no cotidiano na interação com o outro, seja

dentro ou fora do ambiente escolar.


