
SÉRIE 

 9º ano do EF e 1ª séries do EM 
DATA 

 

TEMA DA AULA 

 
DURAÇÃO DA AULA 

03 aulas 

PROFESSORA RESPONSÁVEL   

 

I – OBJETIVOS 

o Ressaltar a importância dos pequenos córregos e dos animais e plantas que vivem nele, para que uma 

região seja saudável. 

 

II – DESENVOLVIMENTO   

                                                          

 PROBLEMATIZANDO IDEIAS (TEMPO – 20 min.) 

o Dividir a turma em 05 ou 06 grupos, conforme o número de alunos. 

o Cada grupo receberá o folheto “Prazer em conhecê-lo! - Sou o Córrego da Tiririca, também conhecido 

como Córrego dos Colibris”. Disponível em: Site: http://nossacasa.net/nossosriachos/tiririca/ 

o Os grupos devem eleger um relator que irá anotar as respostas, das seguintes perguntas: 

 

1. Do que se trata história contada no folheto? 

2. Qual a importância da presença das pessoas citadas na história para conservação dos rios e dos 

seres que nele habitam? 

 

EXPLORAÇÃO: (TEMPO – 20 min.) 

o Em círculo, a/o professora/o inicia perguntando como foi a experiência da conversa (entre os grupos) 

sobre o Córrego Tiririca.  

o Os relatores de cada grupo farão a leitura das respostas dadas. 

o Após a leitura, os alunos compartilham e discutem as respostas obtidas. Sempre que necessário a/o 

professora/o faz intervenções para fomentar a discussão. 

o Para encerrar o diálogo, a/o professora/o conta um pouco da história do Córrego. 

 

ELABORAÇÃO: (TEMPO – 60 min.) 

o Com base nas discussões levantadas na fase exploração e baseado na história do Córrego Tiririca, 

cada grupo irá escolher um córrego de sua região, conhecer a história desse córrego e depois criar uma 

história para o córrego escolhido.  

o Cada grupo, escolherá uma série/turma da escola para divulgar o trabalho realizado em sala de aula e 

contar a história criada pelo grupo. 

o As histórias serão afixadas no mural da escola. 

  

AVALIAÇÃO (TEMPO – 40 min.) 

o Os alunos deverão descrever, em formato de relatório, como foi a experiência de divulgar o trabalho 

sobre os córregos em outra série/turma  

III - RECURSOS: 

Pincel 

Cartolina 

Canetinha 

Lápis de cor 

Lápis Borracha 

Caneta 

Caderno 

IV- REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA 

• Folheto “Prazer em conhecê-lo! - Sou o Córrego da Tiririca, também conhecido como Córrego dos 

Colibris”. Disponível em: Site: http://nossacasa.net/nossosriachos/tiririca/eu-o-corrego/ 

 


