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Água de Chuva 

 

(Refrão) Colher a água 

Reter a água 

Guardar a água 

Quando a chuva cai do 

céu 

Guardar em casa 

Também no chão 

E ter a água se vier a 

precisão. 

[...]  

 

Você ainda vai lembrar 

que a seca volta 

E vai lembrar do velho 

dito popular 

“É bem melhor se 

prevenir que remediar” 

Zele os barreiros, os 

açudes e as aguadas 

Não desperdice sequer 

uma gota d’água!  

 

 

Música/Roberto Malvezzi. 
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Apresentação 

Diálogo entre Educadores/as 

 

Prezados/as educadores e educadoras da Escola Municipal Craúno, 

 

 Ao pensar esta proposta de Sequência Didática Contextualizada (SDC), pautamos, 

sobretudo, que haja uma articulação com os princípios da Educação do Campo. Nesta 

construção, cada um, cada uma, poderá apropriar-se de saberes mais ampliados no que se refere 

à realidade na qual atua e/ou vive. 

 Ressaltamos que a contextualização da educação é expressiva quanto à construção do 

conhecimento e, portanto, fundamental para que o processo educativo seja significativo para os 

sujeitos. E, no espaço escolar, as estratégias metodológicas assumem papel central na 

reinvenção constante do processo de ensino aprendizagem, podendo promover transformações 

reais na comunidade e na sociedade como um todo. 

 Neste sentido, para desenvolver uma SDC na escola, sugerimos que primeiramente 

seja realizado um estudo da realidade para se diagnosticar elementos do contexto local. Esta 

proposta que se segue é uma proposição de conteúdos geradores baseados na análise das 

entrevistas realizadas durante a pesquisa de mestrado desenvolvida na escola. Entretanto, você 

poderá diagnosticar outros temas por meio desta estratégia metodológica, realizando-a, 

preferencialmente no início do ano letivo. Assim, terá meios para se construir o planejamento 

anual, levando-se em consideração a realidade local. 

 Vale afirmar que, ao ingressar na escola, o aluno já traz conhecimentos e 

experiências relevantes, mas que por vezes podem estar carregados de senso comum. “[...] Ao 

professor, cabe à reorganização das noções já adquiridas e a organização de novos 

conhecimentos e de novas experiências a serem assimiladas” (OLIVEIRA, 1968 p. 45).  

Como propomos um diagnóstico que antecede e embasa o planejamento da SDC, 

consideramos que pode se utilizar diversas metodologias para realizá-lo. No entanto, 

destacamos aqui alguns caminhos para o diagnóstico por meio da Leitura do Mundo embasada 

em uma perspectiva freiriana. Freire (1970) destaca que a educação é em si, um ato político. E 

ainda considera que a Leitura do Mundo, que precede a leitura da palavra deve ser envolvida 

em uma perspectiva de transformação do mundo. Ao colocar em prática essa compreensão, o 
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educador pode sensibilizar o educando a uma práxis de um ato político, ao considerarmos que 

tanto as mudanças políticas quanto as sociais estão intrinsecamente conectadas. 

Trata-se de uma pesquisa que podemos considerar sociológica e histórica, de 

maneira a perceber o contexto em que vivem os(as) educandos(as). Faz-se importante também 

conhecer a turma em diferentes aspectos e dimensões: socioambiental, histórico-social, política, 

cultural, socioeconômica e pedagógica. Importa desvelar como esses educandos veem o espaço 

em que estão inseridos, quem compõe a comunidade e seu acesso e relação com a água e a seca. 

Segundo Freire (1989): 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 

por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto (FREIRE, 1989, p. 09). 

 

Neste sentido, pauta-se também o ato de problematizar questionamentos sobre as 

diferentes possibilidades de se enxergar um problema/situação. Para se problematizar um fato, 

o(a) educador(a) poderá lançar mão da pedagogia da pergunta, conforme instiga Freire (1985). 

A pergunta nos leva à “desnaturalização” do natural. Ela nos permite questionar certezas e 

desvelar outras formas de assimilar algo. A pergunta pode desestabilizar o óbvio, superar o 

senso comum e é um importante instrumento para a superação da consciência ingênua. Faundez 

e Freire (1985) argumentam que: 

 

[...] O importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível, a pergunta e a 

resposta a ações que foram praticadas ou a ações que podem vir a ser 

praticadas ou refeitas. [...]. É preciso que o educando vá descobrindo a relação 

dinâmica, forte, viva, entre palavra e ação, entre palavra-ação-reflexão 

(FAUNDEZ; FREIRE, 1985, p. 26). 

 

 

É por meio da problematização da realidade que se transmite ao(à) educando(a) a 

atitude libertadora, uma vez que a ação educativa não é neutra. E, por vezes, lidamos com a 

informação travestida de conhecimento. Entretanto, pode-se dizer que se não for questionada, 

a informação só informa, mas não conscientiza, não emancipa. Por meio desta ação educativa 

problematizadora pode surgir uma realidade antes “invisibilizada”. 

A Leitura do Mundo deve ser feita constantemente, tendo em vista a dinâmica da 

realidade. Ela visa ampliar o conhecimento que a turma tem sobre si mesma e sobre a realidade 

em que vive. Esta estratégia metodológica pode e recomenda-se que seja aprofundada por meio 
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da incursão da turma na comunidade, sendo oportunizado também, que a construção do 

conhecimento seja socializada com esses sujeitos. Tal incursão consiste na mobilização de 

todos e todas para juntos dialogarem sobre a realidade social, ambiental, cultural, política e 

econômica que vivenciam cotidianamente, de modo a favorecer o desenvolvimento de práticas 

sociais que correspondam às necessidades dos(as) educandos(as) e da comunidade como um 

todo. 

 

Caminhos propostos para a realização da Leitura do Mundo  

 

 Roda de Conversa para problematização inicial - Planejamento junto com educandos/as 

em sala de aula para levantamento inicial de temas a serem investigados sobre a 

realidade local em diferentes dimensões: socioeconômica, cultural, social, política e 

socioambiental (problematizar cada dimensão, levantando questões junto com o grupo);  

 Neste primeiro momento, o/a educador/a já poderá identificar conhecimentos prévios 

dos educandos, bem como dados e informações que a turma ainda não possua sobre a 

realidade; 

 Organizar registros das informações iniciais coletadas na turma para planejar o que será 

feito na saída a campo, levando em conta as dimensões levantadas na roda de conversa 

inicial;  

 Elaborar mapa dos locais que serão visitados; dividir grupos (opcional); 

 Poderão ser feitas durante a saída à campo: entrevistas, filmagens, fotografias, mapas 

mentais, croquis, dentre outros. Este é o momento de incursão à comunidade com o 

objetivo de aprofundar no desvelamento do seu contexto; 

 Após retorno da saída à campo, o educador deve organizar as informações coletadas, 

junto aos educandos, o que pode ser feito elencando-se categorias como por exemplo as 

dimensões propostas neste diálogo. A partir desta sistematização, fica mais fácil ter um 

olhar mais amplo dos temas de estudo que surgiram durante a realização da Leitura do 

Mundo.  

Vale destacar que, a Leitura do Mundo também poderá envolver outras formas de 

conhecer e observar a realidade como a realização de entrevistas pelos educandos e educadores, 

caso não seja possível a saída à campo.  
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Dicas para organização dos registros e dados: 

 

Dimensão Tema Gerador Subtemas 

Socioambiental Seca na comunidade; 

Tratamento do lixo, saneamento básico; 

Situações de desmatamento e 

reflorestamento; 

Existência de áreas de preservação ambiental 

e/ou reservas; 

Acesso à água: rios, lagos, represas, 

barragens, florestas, tecnologias sociais de 

água da chuva. 

-Acesso à água potável 

-Caminhos das águas na 

comunidade 

-Preservação de 

nascentes 

-Políticas Públicas de 

acesso à água 

-Migração no período de 

secas 

-Conscientização 

ambiental 

E assim até esgotar os 

subtemas do tema 

gerador... 

Política Organizações da sociedade civil e dos 

movimentos sociais existentes, como: 

sindicatos, associações, organizações não 

governamentais, movimentos populares, etc.; 

Lideranças comunitárias, políticas, dentre 

outras; 

Participação de moradores nos espaços de 

decisão política, tais como: Orçamento 

Participativo, Conselhos Municipais,  

Organizações partidárias etc. 

 

Cultural Manifestações artístico-culturais da 

localidade (artesanato, música, teatro, 

manifestações tradicionais, etc.) 

 

Socioeconômica Atividades econômicas locais e/ou regionais;  

Ocupações profissionais desenvolvidas pelos 

moradores; Situação de trabalho e renda, etc. 

 

Social Situação da saúde pública, segurança, 

moradia, transporte, educação, lazer, acesso a 

reforma agrária, etc. 

 

 

Lembramos que os registros devem ser feitos em todas as etapas, inclusive as falas 

de educandos, moradores, dentre outros. 

Após saída a campo, os temas de estudo surgidos por meio da Leitura do Mundo 

podem se transformar em projetos temáticos e/ou sequências didáticas para serem trabalhadas 

durante o ano. Assim, cada educador/a terá um olhar mais ampliado da realidade local, bem 

como temas de estudos e/ou temas geradores construídos junto com educandos e comunidade 

escolar. É importante envolver a comunidade em cada momento: conhecer a 
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realidade/desenvolvimento dos conhecimentos/avaliação/socialização dos trabalhos realizados 

na turma. A ‘sala’ de aula pode ser tanto na escola, quanto em outros espaços comunitários. 

Os/as educandos/as devem ser constantemente desafiados a questionar, a 

problematizar as condições em que se apresenta a realidade. Somente esse questionamento 

permitirá desvelar essa realidade e construir estratégias de intervenção e transformação. Afinal, 

Freire aponta que “constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos 

adaptar a ela” (FREIRE,1996, p. 77). 

Por meio deste entendimento, propomos, nesta Sequência Didática, a compreensão 

dos princípios da Educação do Campo como uma possibilidade de construir uma prática 

pedagógica que seja contextualizada com o contexto escolar e comunitário do assentamento 

Craúno, em especial tratando-se de questões relacionadas à problemáticas sobre a água e a 

convivência com a seca. Diante disso, à escola do campo cabe o compromisso de considerar 

em sua missão, como princípios, o protagonismo de seus sujeitos, a defesa da escola enquanto 

direito, espaço de produção do conhecimento, bem como a produção ecologicamente 

sustentável em favor da vida. 

Reafirmamos que a tarefa do educador não é a de apenas transferir conhecimento 

aos educandos, mas sim a de problematizar o conteúdo que os mediatiza.  “É que, na 

problematização, cada passo no sentido de aprofundar-se na situação problemática, dado por 

um dos sujeitos, vai abrindo novos caminhos de compreensão do objeto da análise aos demais 

sujeitos” (FREIRE, 1983, p. 82). Este exercício crítico de reflexão-ação-reflexão implica novos 

olhares e conhecimentos sistematizados sobre sua realidade, em diferentes dimensões.  

Por fim, salientamos que a ação de educadores e gestores, como prática educativa 

libertadora, deve proporcionar aos sujeitos envolvidos a compreensão de que a forma como o 

mundo está sendo não é a única possível. Assim, o conhecimento construído nessa perspectiva 

de conscientização possibilita motivar e estimular ações transformadoras no contexto 

camponês.  

Diante das reflexões construídas, enfatizamos que, não basta que as práticas 

educativas fiquem apenas no plano da problematização, mas que, sobretudo, gerem propostas 

de ação/intervenção no sentido de conceber e desenvolver transformação na realidade local. 

Destacamos que, ao se construir uma SDC, é relevante considerar a 

interdisciplinaridade envolvendo as diversas áreas do conhecimento. Todavia, nesta SDC 

proposta como Recurso Educacional, optamos por trabalhar apenas a disciplina de Geografia, 

por ter sido parte de nosso recorte na pesquisa do mestrado. 
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Nesta proposta metodológica, o próprio educador deverá definir a quantidade de 

aulas para se realizar a Leitura do Mundo. 

 

Bom trabalho! 

 

Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Paulo Freire. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA CONTEXTUALIZADA (SDC) 

Tema: A convivência com a seca 

Título: A seca castiga, mas também ensina 

Escola 

Município 

Escola Municipal Craúno  

Jequitinhonha/MG 

Período de 

desenvolvimento: 

 

10 aulas - 50 minutos/aula 

Público Envolvido: 7º ano do Ensino Fundamental 

Disciplina Geografia 

 

 

Justificativa:  

A escolha deste tema se deu a partir do desenvolvimento da pesquisa de mestrado realizada por 

esta autora, intitulada: Sentidos políticos sobre a água: discursos e práticas pedagógicas em 

uma escola do campo no assentamento Craúno Jequitinhonha-MG, do Programa de Pós-

graduação Mestrado Profissional em Educação e Docência da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Faculdade de Educação.  

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Cráuno, na qual foi possível ouvir vários relatos 

dos sujeitos pesquisados sobre a situação de acesso à água naquela territorialidade camponesa, 

durante realização das entrevistas. A partir da análise das entrevistas, pode-se destacar temas 

como: seca, preservação de nascentes, queimadas, cisterna para captação de água da chuva, uso 

da água, dentre outros. Diante dos diversos temas citados, elegeu-se o tema gerador 

“Convivência com a Seca” por ser um desafio constante na vida daqueles sujeitos da escola e 

comunidade. 

A falta de água tem sido motivo de preocupação em várias partes do mundo, e em muitos 

lugares tem até mesmo gerado diversos conflitos na disputa por este bem natural e fundamental 

à vida. A sociedade em geral enfrenta sérios desafios socioambientais, aos quais, por meio de 

ações investigativas e de intervenção na realidade, pode se desvelar o que nem sempre é 

percebido de forma crítica, por meio da problematização da realidade.  

Importante compreender que a seca é um fenômeno natural e que, portanto, a população precisa 

aprender a conviver com ela, ao adotar medidas ecologicamente sustentáveis. Entretanto, 
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conviver com a seca não significa deixar de lado o problema das desigualdades sociais, como 

por exemplo a concentração da terra e da água, o direito à água, o acesso à água potável, bem 

como as políticas de convivência com a seca, especialmente nos períodos de estiagem mais 

prolongada. Outro desafio muito comum nos períodos de seca são as queimadas, muitas vezes 

provocadas pelos próprios moradores do campo, nas áreas onde são cultivadas as lavouras. 

Assim, necessita-se conhecer as consequências causadas por esta prática e conscientizar a 

população sobre os impactos que podem ser causados ao solo, ao ecossistema e, 

consequentemente, à própria vida. Enfim, conviver com a seca não significa deixar de ter 

desafios, mas que é possível e viável criar estratégias de convivência, desmitificando a ideia de 

combatê-la. 

Objetivo Geral: Contextualizar a realidade socioambiental do assentamento Craúno, 

município de Jequitinhonha, no que se refere à convivência com a seca, visando a construção 

coletiva de formas de convivência com a mesma. 

Objetivos Específicos:  

 Contextualizar as diversas situações relacionadas à problemática da água na realidade 

local; 

 Reconhecer causas e consequências da seca na comunidade; 

 Caracterizar o ecossistema predominante na região de localização do assentamento 

Craúno; 

 Realizar diálogos e intervenções na comunidade, envolvendo os diferentes sujeitos do 

assentamento Craúno; 

 Construir, coletivamente, propostas de alternativas viáveis para a gestão e preservação 

da água no referido assentamento. 

 

Conteúdos a serem trabalhados ao longo da SDC:  

a) Ocorrências de secas no Brasil e região (Características climáticas e índice de chuva na região 

do Baixo Jequitinhonha); 

b) Transformações socioambientais em decorrência da seca; 

c) Discussão política da água: a indústria da seca; 

d) Estratégias de convivência com a seca: conhecendo propostas de intervenção, discutindo a 

preservação de nascentes, rios, matas ciliares, aprendendo sobre a realidade local. 
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Recursos Didáticos: Lousa, giz, apagador, livro didático, cartilhas, papel A4, pinceis, aparelho 

de som, aparelho de TV com DVD e/ou computador, Datashow, textos impressos. 

Proposta das Atividades:  

Aula I – Sondagem do conhecimento prévio 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: É o momento de engajamento emocional e intelectual 

dos estudantes com o tema proposto para estudo. Assim, devem-se explorar as visões, os 

conhecimentos prévios e os interesses dos estudantes em relação ao tema por meio de atividades 

diversas. 

 

Educador, apresente para os educandos o tema da SDC e os objetivos do desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. A seguir, inicie uma roda de conversa com os mesmos estimulando-os 

a falar sobre o que sabem sobre o tema proposto. Registre na lousa (ou quadro negro/branco) 

as contribuições dos educandos sobre os temas a serem tratados ao longo da SDC. 

  

Apresente a charge abaixo e solicite aos estudantes que a observem e, em seguida, elaborem 

um texto explicando o que está representado, a partir das questões propostas a seguir. A 

atividade poderá ser realizada individualmente ou em duplas.  

 

 

Fonte: http://fredcartunista.blogspot.com/2010/06/charge-da-semana-seca-danada.html. 

 

 

 

 

http://fredcartunista.blogspot.com/2010/06/charge-da-semana-seca-danada.html
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a) A imagem da charge retrata a situação de sua comunidade? Descreva essa situação. 

b) Na sua opinião, quais as causas para o evento representado? 

c) Você acha que esse fenômeno representado tem alguma solução concreta? Justifique sua 

resposta. 

Após os educandos responderem as questões, solicite-os que leiam os textos produzidos 

efetuando um processo de socialização para que toda a turma acesse os conhecimentos prévios 

sobre o tema. Se achar pertinente, faça anotações na lousa sobre esses conhecimentos prévios 

da temática da SDC proposta. 

Para finalizar esta etapa de problematização leia com os educandos os textos “A ocorrência da 

seca no sertão” e “O polígono das secas”, que se encontram no livro didático de geografia 

(Vontade de Saber – 7º ano EF II – página 164). Destaque junto com eles as principais 

informações sobre a ocorrência de secas e sua predominância nas regiões brasileiras para além 

do polígono das secas, informando sobre os estados que compõem o Semiárido Brasileiro, o 

que significa semiárido e qual região compõe o Semiárido Mineiro.  

Aula II – Ocorrências de secas no Brasil e região 

DESENVOLVIMENTO DE NARRATIVA: Momento em que o professor disponibiliza para 

os estudantes os conceitos da ciência e/ou das artes no plano social da sala de aula. 

 

- Inicie a conversa com a turma apresentando a letra da música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga 

(Se possível disponibilize uma cópia e ouça a música com os educandos. Ela está disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=h7dEtdyZ2qE.). Oriente os educandos para 

destacarem qual o tema central da música, bem como as principais características retratadas na 

mesma e quais semelhanças possuem com suas comunidades. Após o trabalho com a música, 

os educandos devem socializar suas opiniões.  

 

Asa Branca - Luiz Gonzaga 

 

Quando oiei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Quando oiei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

https://www.youtube.com/watch?v=h7dEtdyZ2qE
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Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

- A seguir exponha para os educandos as principais características da seca no Brasil e na região 

do Vale do Jequitinhonha, por meio de uma aula expositiva, tomando como base os materiais 

sugeridos a seguir e outros materiais de seu conhecimento. Articule essas discussões com os 

elementos presentes na música e, se possível, traga para as reflexões exemplos da realidade 

vivenciada pelos educandos, no Vale do Jequitinhonha. 

 

- Se achar pertinente, leve para a sala de aula um mapa dos tipos climáticos brasileiros e 

destaque as regiões semiáridas brasileiras, localizando, todo o Vale do Jequitinhonha.  

 

- É importante que nessa aula, você aprofunde as discussões sobre as características climáticas 

da região, o índice de chuva e disponibilidade de água no território local, comparando-as com 

outros lugares do Brasil e do mundo. 

- Oriente os educandos para elaborarem um texto sistematizando as discussões 

realizadas/apresentadas ao longo da aula. 

 

 Seca e Estiagem no Brasil – Conheça os Dados, Referências e Outras Informações 

(http://www.ceped.ufsc.br/seca-e-estiagem-no-brasil-conheca-os-dados-ate-2012/). 

 SILVA, Jeter L. Os custos da seca no semiárido: Um estudo de caso no Rural do 

Vale do Jequitinhonha Mineiro. (Dissertação) Universidade Federal de Minas 

Gerais/Universidade Estadual de Montes Claros. Montes Claros, 2017. Sugestão da 

leitura dos capítulos: Semiáridos de Minas Gerais e A precipitação no Médio e Baixo 

Jequitinhonha. Disponível no link: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/NCAP-

AT3M5V/jeter_liano_dissertac_o_final_jeter_liano.pdf?sequence=1. 

http://www.ceped.ufsc.br/seca-e-estiagem-no-brasil-conheca-os-dados-ate-2012/
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/NCAP-AT3M5V/jeter_liano_dissertac_o_final_jeter_liano.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/NCAP-AT3M5V/jeter_liano_dissertac_o_final_jeter_liano.pdf?sequence=1
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 Vale do Jequitinhonha tem pior seca em 36 anos. 

(https://www.brasil247.com/pt/247/minas247/68654/Vale-do-Jequitinhonha-tem-pior-

seca-em-36-anos.htm).  

 

Aula III e IV – A indústria da seca no contexto brasileiro 

 

APLICAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS: Trata-se de dar oportunidades aos 

estudantes de falar e pensar com as novas ideias e conceitos, em pequenos grupos e por meio 

de atividades com toda a classe. Isso deve ocorrer mediante suporte do professor, para que os 

estudantes elaborem significados individuais e internalizem as ideias. O professor deve, ainda, 

dar suporte aos estudantes para que eles apliquem as elaborações em diferentes contextos, num 

processo de transferência de responsabilidade pelo uso dessas ideias. 

 

Educador, comente com os educandos que um dos principais problemas relacionados à seca é 

o que denominamos de Indústria da Seca, que está presente em nossa realidade desde o século 

passado, de diferentes formas. Assim, oriente-os a realizar, em duplas, uma pesquisa sobre esse 

tema. 

- Eles devem descrever o significado dessa expressão; quais são as medidas paliativas adotadas 

para a seca; se na comunidade onde moram conseguem perceber alguma prática que pode ser 

referenciada à indústria da seca, como por exemplo, a implementação de medidas paliativas na 

comunidade: abertura de poços artesianos, construção de açudes e cisternas, atividades 

econômicas temporárias, doação de cestas básicas, dentre outras; o que poderia ser feito para 

acabar com a indústria da seca, etc. Tal pesquisa deverá ser realizada utilizando livros didáticos, 

internet, revistas, jornais e por meio de conversas/entrevistas com pais e/ou moradores locais 

etc. A sistematização das informações deverá ser feita para ser entregue ao educador no final 

da socialização em sala de aula, abordando-se principalmente elementos que indiquem 

estratégias que contrapõem à indústria da seca, na região. 

- Após as pesquisas cada dupla deverá socializar sua pesquisa. Ao final das apresentações, o 

educador media a discussão, suscitando possíveis questões que não tenham sido apontadas pelo 

grupo. Importante perceber se os educandos conseguem analisar criticamente a situação de sua 

comunidade e a relação com a indústria de seca, bem como se apontam estratégias para 

solucionar possíveis problemáticas locais. Após o debate, os educandos poderão registrar os 

resultados de suas pesquisas em cartazes (desenhos, colagens etc.), que ficarão expostos no 

pátio da escola, além da entrega da pesquisa sistematizada ao educador. 

https://www.brasil247.com/pt/247/minas247/68654/Vale-do-Jequitinhonha-tem-pior-seca-em-36-anos.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/minas247/68654/Vale-do-Jequitinhonha-tem-pior-seca-em-36-anos.htm
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Aula V- Estratégias de convivência com a seca I: conhecendo ações diversas 

APLICAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS: Trata-se de dar oportunidades aos 

estudantes de falar e pensar com as novas ideias e conceitos, em pequenos grupos e por meio 

de atividades com toda a classe. Isso deve ocorrer mediante suporte do professor, para que os 

estudantes elaborem significados individuais e internalizem as ideias. O professor deve, ainda, 

dar suporte aos estudantes para que eles apliquem as elaborações em diferentes contextos, num 

processo de transferência de responsabilidade pelo uso dessas ideias. 

 

Educador, trabalhe com os estudantes a importância de adotar diferentes formas de lidar com a 

seca, de conviver com este fenômeno natural, inclusive em suas comunidades, discutindo e 

problematizando os relatos e possibilidades apontadas. Assim, proponha o trabalho com as 

cartilhas abaixo: 

Cartilha 1 - “Caminhos para a Convivência com o Semiárido”. Disponível no link: 

http://www.asabrasil.org.br/117-acervo/publicacoes/278-caminhos-pra-convivencia-com-o-

semiarido. A cartilha demonstra caminhos e alternativas para convivência com o semiárido. O 

educador poderá eleger para debate o conteúdo da página 7: Experiências de captação, manejo 

e água para consumo humano e produção de alimentos. 

Cartilha 2 - “Programa Um Milhão de Cisternas”. A cartilha informa como o programa 

contribui para promover a descentralização das estruturas de abastecimento de água e, 

consequentemente, a democratização desse elemento essencial à vida. Neste sentido, descreve 

informações sobre o direito e acesso à água, bem como diversas alternativas de tecnologias 

sociais para convivência com a seca. O educador poderá solicitar a cartilha na Cáritas Diocesana 

em Jequitinhonha, para disponibilizar aos educandos. Disponível no link: 

http://www.asabrasil.org.br/acervo/publicacoes?artigo_id=279. 19 páginas. 

- Divida a turma em 4 grupos. Dois grupos deverão trabalhar com a Cartilha 1 e dois grupos 

com a Cartilha 2. Os grupos deverão fazer a leitura das cartilhas e identificar/destacar elementos 

que possibilitam uma melhor convivência com a seca.  

- Após o estudo das cartilhas, os grupos deverão se reunir, para organizar uma socialização das 

discussões para toda a turma. Essa socialização poderá ser feita destacando-se as principais 

sugestões de convivência com a seca expostas em cada cartilha, por meio da montagem de um 

mural com imagens e textos explicativos das ações de convivência. 

http://www.asabrasil.org.br/117-acervo/publicacoes/278-caminhos-pra-convivencia-com-o-semiarido
http://www.asabrasil.org.br/117-acervo/publicacoes/278-caminhos-pra-convivencia-com-o-semiarido
http://www.asabrasil.org.br/acervo/publicacoes?artigo_id=279
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- Convide um representante de instituição que atue com essa temática na região, para contribuir 

no debate. (Ex. Cáritas Diocesana de Almenara, Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER), Escola Família Agrícola, dentre outras). 

Aula VI –  Estratégias de convivência com a seca II: trabalhando com a preservação de 

nascentes, rios, matas ciliares 

Educador, procurando ampliar as discussões sobre formas de convivência com a seca discuta 

com os educandos sobre a necessidade de se preservar as nascentes, rios e matas ciliares, para 

evitar que haja falta de água.  

- Inicie as discussões apresentando o vídeo Agricultor cria projeto de reflorestamento e 

recuperação de nascentes em Pernambuco. (Disponível no Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hM5vuq_d8Eo.). O vídeo descreve a experiência de um 

agricultor que adota iniciativas de preservação ambiental em sua comunidade. O documentário 

proposto é uma importante fonte de informações no sentido de fornecer ao educador e 

educandos possíveis novos conhecimentos sobre possibilidades de preservação ambiental. 

Assim, conhecerão exemplos de experiências concretas, possíveis de serem realizadas no 

campo. Organize um roteiro para nortear a sistematização dos educandos ao assistirem o vídeo.  

- Após a apresentação do vídeo, peça aos educandos para socializar as impressões que tiveram 

do conteúdo assistido e pergunte se eles conhecem alguma forma de preservação de nascentes, 

rios ou córregos em sua comunidade. Em seguida dialogue sobre as diversas formas de se 

preservar e conservar as águas, inclusive no contexto da comunidade.  

- Um ponto importante de ser debatido com os educandos é se os moradores realizam queimadas 

em suas comunidades, inclusive próximo a nascentes, o que pode prejudicar a permanência da 

água naquele local. Eles devem ser orientandos a evitar esse tipo de prática, contribuindo para 

a preservação ambiental nas comunidades. 

Aula VII e VIII – Estratégias de convivência com a seca III: realização de intercâmbio na 

comunidade 

APLICAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS: Trata-se de dar oportunidades aos 

estudantes de falar e pensar com as novas ideias e conceitos, em pequenos grupos e por meio 

de atividades com toda a classe. Isso deve ocorrer mediante suporte do professor, para que os 

estudantes elaborem significados individuais e internalizem as ideias. O professor deve, ainda, 

dar suporte aos estudantes para que eles apliquem as elaborações em diferentes contextos, num 

processo de transferência de responsabilidade pelo uso dessas ideias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hM5vuq_d8Eo


18 
 

Educador, o estudo do meio é um excelente momento para que os estudantes tenham contato 

com a realidade local, conhecendo melhor as características e problemas desse território 

comunitário. É um momento importante, também, para que haja a interação dos educandos com 

conhecimentos construídos pelos moradores locais, identificando aspectos que envolvem as 

temáticas trabalhadas nas aulas. Este é um momento não apenas de observação na realidade 

comunitária, mas, sobretudo, de pesquisa, sendo mediado por moradores locais para que os 

educandos conheçam as características do lugar. O educador deve ficar atento à participação 

dos educandos no sentido de garantir que as informações possibilitadas por estes moradores, 

sejam alcançadas por todos.  

- Organize um estudo do meio com os estudantes, atentando-se para: organizar o meio de 

transporte; escolher comunidade a ser visitada; definir tempo de duração da visita; combinar 

com moradores sobre a acolhida na comunidade (locais a serem visitados, pessoas que vão 

contribuir na apresentação da comunidade, lanches etc.); apresentar aos educandos a ficha de 

sistematização dos conhecimentos; convidar demais educadores e gestores da escola para 

participar da atividade; fazer combinados sobre acordos coletivos durante a visita; orientar 

educandos quanto à escolha de calçados e vestuários adequados, no caso de caminhadas sob o 

sol etc. 

- Oriente os educandos que eles deverão observar atentamente o local de visitação e descrever 

as principais características e problemas, relacionados à água, presentes na referida 

comunidade; 

- Disponibilize para os educandos uma ficha de sistematização para que os mesmos registrem 

possíveis abordagens sobre: alternativas adotadas pelas comunidades, tendo em vista uma 

melhor convivência com a seca; eventuais consequências da seca na comunidade; formas de 

preservar o meio ambiente: preservação de nascentes, matas ciliares, relação com as queimadas; 

características dos ecossistemas predominantes na comunidade (clima; vegetação, fauna, 

disponibilidade/acesso à água etc). Veja a seguir modelo de ficha de sistematização que pode 

ser modificado conforme interesse do educador. 
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Ficha de sistematização dos conhecimentos durante visita na comunidade 

 

Comunidade: ________________________________________________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

 

Elementos do contexto O que observei Em que tive dúvida 

Bioma predominante na 

comunidade 

 

 

 

Descrever o clima, a disponibilidade 

e acesso à água 

  

Formas de preservar o meio 

ambiente, pela comunidade 

  

Eventuais consequências da seca na 

comunidade 

 

 

 

Alternativas adotadas pelas 

comunidades para melhor 

convivência com a seca 

 

 

 

Outros elementos 

 

 

 

 

 

- É importante que a visita também seja registrada por meio de mapas, desenhos, fotos e/ou 

filmagens, podendo ser feitas pelos próprios celulares que a turma ou os educadores possuam. 

Aula IX e X – Avaliação e sistematização de novos conhecimentos 

REFLEXÃO SOBRE O QUE FOI APRENDIDO: É o momento de prover comentários e 

reflexões sobre o conteúdo, de modo a sistematizar, generalizar e formalizar os conceitos 

apreendidos e de destacar relações entre os conceitos e destes com outros tópicos do currículo, 

promovendo, assim, o desenvolvimento da narrativa do ensino. 

 

- Educador, a partir das atividades realizadas na comunidade e das coletas de informações 

realizadas pelos educandos, organize na lousa duas colunas, nas quais você poderá ir 

sistematizando os trabalhos desenvolvidos, ao mesmo tempo em que dialoga com seus 

educandos sobre suas aprendizagens durante a visita à comunidade, bem como sobre os novos 

conhecimentos adquiridos por meio das atividades desenvolvidas na SDC.  

(Ex.: novos conhecimentos adquiridos por meio das atividades/conteúdos desenvolvidos na 

SDC | aprendizagens apreendidas durante a visita à comunidade). Você deverá mediar este 

diálogo levando-se em conta os objetivos previstos nesta proposta.  

- Após este exercício, propor que os educandos apresentem estes conhecimentos, podendo ser 

realizado por meio de teatro, paródias, murais, informativos, poemas, construídos em grupos. 
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- Organize um encontro de socialização com a comunidade, para apresentar os resultados dos 

trabalhos. Tal encontro poderá ter a duração de 4 horas, podendo ser realizado na escola ou em 

outro espaço comunitário. Sugere-se que tal socialização seja feita por meio de teatro (com 

apresentações musicais e apresentação de poemas sobre a temática central da SDC, por 

exemplo) ou, ainda, por meio de uma exposição com croquis, desenhos, mapas, fotografias, 

boletins informativos, maquetes, dentre outras formas de representação.  

- Para essa etapa de socialização envolva educadores e gestores da escola que não estiveram 

presentes no desenvolvimento da proposta. Também é importante convidar representantes de 

organizações sociais, movimentos populares, bem como do poder público, no sentido de 

contribuírem no debate e construírem possíveis parcerias visando colaborarem com propostas 

de intervenção para transformação no contexto socioambiental local e/ou regional. 
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