
Vera Menezes
(uma reflexão ou dica por dia)

#ENSINOPANDÊMICO



# E N S I N O -
P A N D Ê M I C O

Dicas publicadas por Vera Menezes [UFMG] 

no Facebook  no período de  

22 de abril a 1 de agosto de 2020

Projeto grático: 
Andréia Custódio

imagens: 
Pixabay e Freepik

diagramação: 
Viviane Matos

revisão: 
Kaya Adu Pereira

Todos os direitos reservados a: 

Parábola Editorial 

Rua Dr. Mario Vicente, 394 

04270-000| Ipiranga | São Paulo, SP

www.parabolaeditorial.com.br

© do texto: Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, 2020.

© da edição: Parábola Editorial, São Paulo, outubro de 2020. 

Créditos



#1

Com base na teoria da difusão da inovação (ROGERS, 1962), podemos  

dizer que, quando surge uma nova tecnologia, temos os primeiros  

adeptos e os adeptos tardios. A decisão de adoção ou NÃO passa pelo 

convencimento de sua necessidade e das (des)vantagens. A teoria não 

previu a IMPOSIÇÃO.  

Trabalho com ensino mediado por computador há 22 anos, mas vejo 

com  tristeza o que está acontecendo hoje com meus colegas que, da 

noite para o dia, viram sua sala de aula migrar para uma tela de  

computador. A partir de hoje publicarei uma dica ou uma reflexão por 

dia, sem preocupação com ordem temática.



Os pais não deveriam “invadir” as telas durante as aulas de seus filhos e 

nem dar palpites. Provavelmente, eles são os mesmos que, nas reuniões 

da escola,  sempre criticam tudo. Provavelmente também fazem as  

tarefas dos filhos. Já que eles estão ai na sua tela, por que não solicitar a 

participação deles? Quem sabe eles não podem moderar uma discussão, 

fazer elogios para os colegas de seus filhos, sugerir vídeos interessantes, 

bater um papo.

#2



   Se você é professor de línguas, que tal sugerir que seus alunos leiam e 

comparem as notícias sobre a saída do ministro da Justiça no Brasil.  

Seguem sugestões de jornais em espanhol e em inglês:

https://www.clarin.com/mundo/brasil-renuncio-ministro-sergio-moro-enfrentado-jair-bolsona-
ro_0_f37MSxjbe.html

https://www.nacion.com/renuncia-sergio-moroministro-de-justicia/175689ed-781a-4c1e-8e-
54-167227cce398/video/

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/24/ministro-de-justicia-de-brasil-renuncia-tras-desacuer-
do-con-el-presidente-bolsonaro/

https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/americas/brazil-bolsonaro-moro.html?searchRe-
sultPosition=1

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/brazilian-justice-minister-sergio-mo-
ro-famed-anti-corruption-crusader-announces-resignation-claims-interference/2020/04/24/
9f52a11a-863a-11ea-81a3-9690c9881111_story.html

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/brazil-justice-minister-sergio-moro-resigns-
-jair-bolsonaro

#3



Prefiro o ensino on-line assíncrono, pois dá mais flexibilidade aos alunos.  

Em tempos de pandemia, seria o ideal. Pensem nas famílias que têm um  

computador apenas para os pais trabalhando remotamente e os filhos 

tendo aula mediada por computador. Como fazer se todos tiverem de 

se conectar no mesmo horário? Já sei, tem família que não tem como se 

conectar.  

Falarei disso na dica #5.

#4



Pensem nas famílias sem acesso à Internet. Educação a distância não é  

sinônimo de Internet. As primeiras experiências foram com material  

impresso e depois foram criados muitos programas de rádio. No Brasil, 

na década de 60, surgiram os programas educativos em transmissão  

radiofônica. Milhares de pessoas foram alfabetizadas pelo rádio.  

Por que não pensaram também no rádio?

#5



Sou radicalmente contra o ensino síncrono online para a educação  

infantil. Tudo bem que a escola envie vídeos contanto histórias, um  

desenho animado educativo, mas exigir que os professores façam “lives” 

passa dos limites do bom senso (sempre lembrando que nem todos  

estão conectados). 

Se um dos objetivos mais importantes da educação infantil é a socialização, 

seria muito mais importante que a escola se preocupasse com a  

socialização dessa criança em sua família, conversando e orientando os 

pais sobre a importância do vínculo familiar. Uma ideia seriam plantões 

telefônicos.

#6



O que vejo nos jornais é o aumento da violência contra as mulheres. E as 

crianças? Como elas estão? Alguém publicou aqui no Facebook que uma 

criança de não mais que 3 anos foi colocada do lado de fora de um  

apartamento em uma escada escura. Ficou aos berros até ser acudida 

por uma vizinha. Quem está se preocupando com as crianças. Por favor, 

gestores da educação infantil, esqueçam as malditas tarefas e coloquem 

seus especialistas para conversarem com os pais sobre desenvolvimento 

infantil e as características de cada idade. Ajudem a evitar a violência 

contra elas.

#7



#8
Fala-se  muito em ensino bancário, termo criado por Paulo Freire para 

criticar a educação como sinônimo de “depósito” de conhecimento nos 

educandos. Esta metáfora para mim está ressignificada com as escolas 

exigindo o depósito regular de conteúdos na web. O professor precisa 

provar que trabalhou as horas que constam em seu contrato de  

trabalho para fazer jus ao seu salário. Por que não pensaram em redes 

colaborativas onde o material criado por um ou por um grupo sirva para 

muitos. Por que não criaram redes de formação de professor para que 

este professor se sinta mais seguro para experimentar novas formas de 

ensinar?



O ensino com a mediação de computador não precisa ser entendido 

como obrigatoriedade de se criarem materiais novos.  É claro que com 

todas as ferramentas que a Internet nos oferece é possível criar  

muito material inovador, inclusive com realidade virtual.  

Há muito material bom pronto (e ruim também), mas nada justifica jogar 

os livros no lixo. A mediação do professor poder ser em forma de  

orientação do uso do livro.

#9



#10

Ensino a Distância (EAD) ou Homeschooling? Alguns preferem esquecer 

o termo EAD, dizendo que não existe mais distância e que deveríamos 

falar em ensino online. Mas está acontecendo também homeschooling 

em situações em que os pais são orientandos a ensinar seus filhos.  

São eles que ensinam e não há um professor em vídeo ou em uma  

plataforma online. Sinceramente, não me importa a diferença.  

O que importa é que os professores são vitimas da pandemia com a  

imposição de migrarem para as telas de computadores ou de  

prepararem instruções e atividades para serem enviadas aos pais.



#11

Se você usa fórum de discussões, estimule a interação entre os alunos, 

mas reforce que é importante dar alguma contribuição ou publicar  

informação nova, evitando um simples “concordo com você”.



#12

No fórum de discussões, mesmo com os alunos interagindo com os  

colegas, o professor precisa se fazer presente. Uma postagem  

resumindo o que foi dito até o momento, um feedback geral ou elogios 

coletivos podem ser boas estratégias para mostrar aos alunos que eles 

não estão sozinhos.



#13

Costumo dizer para os meus alunos que quem lê textão é só professor.  

O fórum on-line é uma boa oportunidade para orientar os alunos a  

serem objetivos, evitando rodeios e a inserção de temas não pertinentes 

ao que se está discutindo.



#14

Querem conhecer e-books com sugestões de ferramentas gratuitas?  

Nosso grupo de pesquisa, o Lalintec, publicou dois ebooks, cada um com 

50 ferramentas, disponíveis no site da editora Parábola.

É gratuito. Baixe os volumes 1 e 2.

https://www.parabolaeditorial.com.br/Custom.asp?IDLoja=34487&arq=ebook.htm

https://www.parabolaeditorial.com.br/Custom.asp?IDLoja=34487&arq=ebook.htm


#15

Tinta de impressora custa muito caro. Há pessoas que mesmo tendo  

computadores não têm impressora ou evitam usá-la. Como fazem com 

as atividades enviadas para serem impressas para usar com as crianças 

do ensino infantil e fundamental? Onde está o bom senso?  

Para o bem das finanças dos pais e da ecologia, sugiro evitar solicitação 

de impressão.



#16

Uma coisa que os alunos devem estar sentindo falta nesta pandemia é 

daquela conversa fiada na sala de aula. Se você usa uma plataforma  

digital que te permite criar um espaço para esse tipo de conversa, crie 

um fórum para isso. Sugestão de nomes: conversa fiada, hora do recreio, 

papo livre. Outras ideias?



#17

Se você está trabalhando em um curso para professores, é inevitável a  

reclamação sobre salários, falta de prestígio, etc. O muro de  

lamentações é legítimo, mas, quando isso acontece em um fórum,  

o efeito borboleta é devastador e o tema da semana vai para o brejo. 

Uma saída é criar um fórum só para isso. 



Tem EAD de tudo quanto é jeito. Tentar diferenciar do ensino presencial,  

dizendo que o material é diferente nem sempre é verdade. Há materiais 

maravilhosos e diversificados, mas outros que não passam de  

paráfrases (muitas vezes infiéis) de bons livros.  

A pergunta que não quer calar é “Por que não adotam os livros que  

parafraseiam”?

#18



#19

Se sua escola optou por interromper as aulas, que tal tentar algum  

contato com seus alunos nem que seja para saber como estão?  

Vale tudo: um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um vídeo nas 

redes sociais, um bilhete enviado por alguém que possa deixar na casa 

do aluno em segurança. Neste momento, precisamos dizer que estamos 

nos preocupando com eles.



#20

Sei que muitos professores estão inseguros com suas habilidades com a  

tecnologia digital. Afinal, tiveram que fazer uma transição abrupta para 

essa nova forma de ensinar. Errar é uma forma de aprender. Tente, erre, 

erre de novo até acertar e aprender. Converse sobre isso com seus  

alunos. Eles podem te auxiliar e não é só agora na pandemia. Faça isso 

sempre. Essa moçadinha entende muito de tecnologia! Em troca,  

assegure a eles que alunos também podem errar durante seu processo 

de aprendizagem.



#21

Lembre-se sempre que menos pode ser mais. Não se sinta obrigada(o) a  

usar várias ferramentas ou plataformas. A qualidade de suas aulas não 

diminui se você for minimalistas no uso de ferramentas.



#22

Tire proveito das notícias sobre a pandamenia, dos memes, dos vídeos-

das entrevistas; das estatísticas etc. Tente organizar projetos  

interdisciplinares com seus colegas. Se você trabalha com outras  

línguas, organize com seus alunos campanhas em diversas línguas para 

divulgar conselhos importantes e combater fakenews.  

Peça para navegarem pelos jornais de outros países e reunir  

informações em um mural. Sugiro o padlet. 



#23

Não se compare com os que sabem usar tecnologia sofisticada.  

Faça simples, faça com segurança.  O simples pode oferecer mais  

qualidade do que o sofisticado.



#24

Encontrei esta dica em Terantino (https://fltmag.com/transitioning-to-k-

-12-online-language-learning-essential-questions-for-teachers/).  

São procedimentos metodológicos em 3 passos que traduzo a seguir: 

1.  Instrução: ler, ouvir, ou ver pequenos segmentos com instruções; 

2. Prática: perguntas de compreensão ou exercício do tipo tente-fazer;

3. Extensão: aplique este conhecimento a uma situação da vida real.

https://fltmag.com/transitioning-to-k-12-online-language-learning-essential-questions-for-teachers/
https://fltmag.com/transitioning-to-k-12-online-language-learning-essential-questions-for-teachers/


#25

Essa dica também está em Terantino (https://fltmag.com/transitioning-

-to-k-12-online-language-learning-essential-questions-for-teachers/).  

“Quando possível dê aos alunos a liberdade de escolher tópicos com 

percursos diferentes para chegar ao mesmo resultado.”

https://fltmag.com/transitioning-to-k-12-online-language-learning-essential-questions-for-teachers/
https://fltmag.com/transitioning-to-k-12-online-language-learning-essential-questions-for-teachers/


#26

Toda ferramenta vale a pena se a alma não for resistente. Instruções  

pequenas, orientações para tarefas podem ser enviadas por e-mail, 

WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat e até criadas com 

um avatar animado no Voki.com.

https://www.voki.com/


#27

”Toda forma de comunicação vale a pena se a alma não for resistente” 

vale também para os  alunos. Permita que eles usem as mais diferentes 

formas de comunicação:  a dança, o rap, e qualquer expressão artística.



#28

Esqueça as provas. Elas já deveriam ter sumido há anos da educação. 

Use projetos, tarefas, produções que envolvam o conteúdo e arte. Avalie 

o uso da linguagem, do conhecimento e não das regras abstratas.  

Dê ao aluno a oportunidade de refazer seus trabalhos.



#29

Transforme os alunos em colaboradores. Peça a eles que postem  

materiais em texto, áudio ou vídeo sobre os temas que estão estudando. 

Não importa se o material é mera aula expositiva, um jogo ou uma super 

animação. Depois, os alunos podem explicar o motivo de terem gostado 

mais de um do que de outro.



#30

Vejam esta sugestão de Tom D’Amico (https://www.scoop.it/u/TDOttawa) 

para professores de línguas. 

Aqui vocês encontram modelos de diversas atividades: 

https://www.templatesforteachers.com/

https://www.scoop.it/u/TDOttawa
https://www.templatesforteachers.com/


Como estão seus alunos? Eles estão seguros? Eles precisam de ajuda?  

O que acha de compartilhar com eles canais de ajuda e telefones úteis?

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (pronto-socorro)  - 192

• Conselho tutelar: para eventuais denúncias de violações de direitos de crian-

ças e adolescentes. 153

• Emergência da Polícia Militar: 190

• Central de Atendimento à Mulher no Brasil – 180 - apoio psicológico a mulhe-

res em situação de violência, além de receber denúncias específicas sobre 

cárcere privado e tráfico de mulheres. 

• Direitos Humanos = violação de direitos humanos 100

• Centro de Valorização da Vida – 180 https://www.cvv.org.br/

Fale sobre esses temas em suas aulas. Indique textos para leitura e discussão.

Centro de Valorização da Vida – 180 https://www.cvv.org.br/

Fale sobre esses temas em suas aulas. Indique textos para leitura e dis-

cussão.

#31

https://www.cvv.org.br/
https://www.cvv.org.br/


#32

O que faz a diferença não é a tecnologia e sim a atividade. Uma das  

atividades mais criativas que já vi demanda apenas caneta e uma folha 

grande de papel. Quem propôs foi Maria da Graça Amaral em sua  

dissertação de mestrado (AMARAL, Maria da Graça C. do. A língua es-

trangeira como meio para o desenvolvimento da identidade em edu-

cação ambiental. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de 

Pelotas, RS, 2000.). Veja a descrição desse trabalho por seu orientador 

Hilário Bohn, nas páginas 22 a 24 do livro organizado pro Vilson Leffa, 

“Transformando a sala de aula, transformando o mundo: ensino e  

pesquisa em língua estrangeira”. Disponível em http://www.leffa.pro.br/

tela4/Textos/Textos/Livros/Transformando_a_Sala_de_Aula.pdf

http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Livros/Transformando_a_Sala_de_Aula.pdf
http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Livros/Transformando_a_Sala_de_Aula.pdf


#33

Vamos ajudar uns aos outros contribuindo com boas ideias.  

Vocês conhecem o mural virtual Padlet? Criei um para vocês postarem 

sugestões para o ensino em época de isolamento social. 

https://padlet.com/vlmop/libevkpbm2ggdjlk

https://padlet.com/vlmop/libevkpbm2ggdjlk


#34

Eu sempre consulto esta lista das ferramentas mais usadas em cada 

ano, feita por Jane Hart. https://www.toptools4learning.com/.  

Tem ferramentas para todos os gostos e usos. Muitas são gratuitas.

https://www.toptools4learning.com/


#35

A pandemia é um contexto onde cabe a sala de aula invertida. Os alunos  

podem ver vídeos antes da aula. Deixe o espaço dos encontros  

(teleconferência, e-mail, WhatsApp, etc) para discutir o que já viram ou 

para eles apresentarem e praticarem conteúdos diversos. Um exemplo 

simples é trabalhar com o gênero receita culinária: podemos indicar 

vídeos com receitas culinárias simples, com ingredientes baratos, e  

depois eles mesmos podem ensinar algo que fazem com alguém em casa. 

Eles podem fazer o script e depois apresentar na sala de aula virtual.



#36

Outro exemplo de sala invertida pode ser o trabalho com o gênero bula  

de remédio. Todas as bulas estão na web. Em línguas diversas.  

Uma sugestão é pedir aos alunos para lerem bulas dos remédios que  

estão sendo usados para o COVID-19 e apresentar depois, oralmente, os 

efeitos colaterais/sideeffects/ efectoscolaterales.  E que tal, após a aula, 

pedir a eles para usarem a imaginação e criar um remédio fictício para 

enfrentar o isolamento social e escreverem uma bula? Eles podem até 

criar uma embalagem fictícia. Eu adoraria comprar uma caixinha  

de abraços.



#37

Ao trabalhar com a leitura de textos argumentativos, lembrem-se  

daquelas perguntinhas que nos ajudam a ler criticamente. Quem  

publicou isso e onde? Quem se beneficia com esse texto. Os argumentos 

são comprováveis? Quais são os contra-argumentos? Que vozes ajudam 

na construção desse texto? Quais vozes foram silenciadas. Por que este 

texto é ou não relevante? Onde podemos encontrar mais informações 

sobre esse assunto.



#38

  Você quer ensinar o presente em inglês para falar de ações habituais ou  

rotinas? Que tal perguntar a seus alunos sobre seus hábitos neste período  

de pandemia? Ensine os verbos que vão precisar para descreverem suas 

rotinas e as das pessoas com quem estão convivendo nesse período de 

isolamento. Faça perguntas para eles responderem por áudio ou por  

escrito. Não se esqueça de perguntar sobre os cuidados diários de  

prevenção. Se quiser que eles pratiquem a terceira pessoa e seu famoso 

S, peça para entrevistarem seus colegas e depois relatarem as  

descobertas. Exemplohipotético: “Mauro cooks for his family”. Se alguém 

me perguntar: “How often do you wash your hands?” Euvoudizer “I wash 

my hands with water and soap many times a day”.



#39

 Vamos ser justos com a Wikipedia. Vários estudos já provaram que ela 

é uma fonte confiável. E não adianta implicar com os alunos. Se até você 

usa, por que eles não podem usar? É possível achar erros nos verbetes? 

Sim é possível, mas erros podem ser detectados em nossas aulas e até 

em uma enciclopédia tradicional.



Eu já havia escrito 50 mensagens, mas devido aos últimos 

acontecimentos, tenho que interromper a ordem (nos dois 

sentidos) para dizer o que eu já sabia BLACK LIVES MATTER/VI-

DAS NEGRAS IMPORTAM: David Nascimento, João Pedro, Marielle, 

George FLoyd e tantos outros morreram nas mãos de racistas. Hoje é 

dia de sugerir leituras sobre injustiça social contra nossos irmãos no Brasil e 

no exterior. Hoje é dia de fazer curadoria sobre essas notícias sobre persegui-

ção aos negros. 

https://www.mariellefranco.com.br/quem-e-marielle-franco-ve… 

https://blacklivesmatter.com/ 

https://www1.folha.uol.com.br/opin…/…/05/joao-pedro-14.shtml 

https://www.nytimes.com/…/george-floyd-protests-live-update… 

Procurem outras noticias e sites de resistência. Façam uma curadoria junto com 

os alunos. DENUNCIEM a barbárie contra os negros. 

Hoje é dia de criar e reproduzir frases de orgulho negro e de respeito. De fazer 

memes e tuits.  

Hoje é dia de homenagear todos os negros que conhecemos e que sofreram cons-

trangimentos ou foram mortos por serem negros.  

Hoje é dia de esquecer a análise sintática e o verbo tobe e usar a linguagem como 

resistência. #BastaDeRacismo#VidasNegrasImportam#BlackLivesMatter 

E não me venham dizer que não é meu lugar de fala. Não me critiquem pela cor 

da minha pele porque isso também é uma forma de preconceito. O meu lugar de 

fala tem a cor de quem denuncia injustiça.

https://www.mariellefranco.com.br/quem-e-marielle-franco-vereadora?fbclid=IwAR0GN-U6ietxQrDSYBgBCXI-KgDosp53xL5cRhGTX7orAmoQ9UWaT40dGcY
https://blacklivesmatter.com/?fbclid=IwAR1GbLneEXNKXyU6jVSiG8FlOOPv4EfKV2AVs08N1GYHQTw0V6g-v3jmbrU
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/joao-pedro-14.shtml?fbclid=IwAR186dFccNe-MKZwfGU2P8dNjZg5yQ5q3n0xpi2AubbQPFofpFrYs-cccac
https://www.nytimes.com/2020/06/01/us/george-floyd-protests-live-updates.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR3B-b8nL7ZA828SE8jH0JIxX7efm1cBHtVRgMULgDgIvELP6a4KAtRWiQE
https://www.facebook.com/hashtag/bastaderacismo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vidasnegrasimportam?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/blacklivesmatter?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


#41

Ouvimos sempre que é preciso ler histórias para crianças. Já pensaram 

no contrário? Que tal pedir aos alunos para lerem para seus familiares? 

Pode até ser algo legal que está no livro didático.



#42

Toda família tem uma história engraçada para contar. Que tal pedir aos  

alunos para recontarem histórias engraçadas que ouviram dos mais  

velhos? Pode ser por escrito ou em vídeo. Em português ou na língua  

estrangeira. Antes disso, que tal uma aula de como contar histórias? 

Você pode começar contanto uma história e depois chamando a  

atenção para as características desse gênero.



#43

Para você que trabalha com ensino de línguas estrangeiras que tal  

trabalhar com o que fazer e o que não fazer na pandemia (Dos e Don’ts) 

e criar cartazes ou mini vídeos?



#44

Vamos fazer um sarau virtual com os alunos? Eles podem recitar suas 

próprias poesias ou de autores que conhecem. Que tal envolver a  

família em uma atividade OPCIONAL com um jogral dirigido pelo  

aluno ou pela aluna. Vejam que legal a Zueira Literária do  

Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de  

Floriano/UFP, coordenado por nosso colega Ribamar.  

https://ufpi.br/noticias-coronavirus/36114-projeto-zueira-literaria-do-ctf-

-leva-poesia-para-as-redes-sociais-durante-quarentena

https://ufpi.br/noticias-coronavirus/36114-projeto-zueira-literaria-do-ctf-leva-poesia-para-as-redes-sociais-durante-quarentena
https://ufpi.br/noticias-coronavirus/36114-projeto-zueira-literaria-do-ctf-leva-poesia-para-as-redes-sociais-durante-quarentena


#45

Ensino on-line não é sinônimo de videoaula e nem de todos reunidos no  

mesmo horário. Videoaulas são bons recursos para ensino mediado por 

computador, mas há várias formas de se fazer ensino on-line. Não nos 

esqueçamos da importância das interações entre professor-aluno(s) e 

entre os alunos.  Para interação vale WhatsApp, e-mail, fóruns, dentre 

outros. Se você não tem acesso a uma plataforma de ensino on-line para 

criar um fórum para discussão ou para tirar dúvidas, pode criar um  

gratuitamente em http://www.voy.com/

http://www.voy.com/


#46

Que tal usar as “lives” também para apresentação de trabalho de  

alunos? Convide os pais para assistirem e avaliarem seus filhos e os  

colegas com sugestões construtivas.



#47

 Se você é professor de português, vai encontrar muitas atividades e 

dicas legais no projeto REDIGIR, coordenado por minha colega e amiga 

querida @Carla Coscarelli. http://www.redigirufmg.org/

http://www.redigirufmg.org/


#48

Já ouviu falar do projeto ELO (Ensino de Línguas On-line)? É um sistema de  

autoria, totalmente on-line, para criação de objetos digitais. O projeto foi 

criado e é coordenado por Vilson Leffa. Lá você pode criar seu próprio  

objeto e também usar outros. Todos são de licença livre. Um tesouro para 

quem busca atividade com feedback automático. https://elo.pro.br/cloud/

Referências:

LEFFA, V. J. Uma Outra Aprendizagem é Possível: colaboração em  

massa, recursos educacionais abertos e ensino de línguas. Disponível 

em: < http://www.scielo.br/pdf/tla/v55n2/0103-1813-tla-55-02-00353.

pdf>. Acesso em: 02 abr. 2017.

https://elo.pro.br/cloud/


#49

Em época de discurso de ódio e de tantas ameaças e agressividade, 

minha sugestão de hoje é incentivar a linguagem da paz para vencer o 

ódio. É sempre bom lembrar, por exemplo, que cumprimentar,  

agradecer e discordar com polidez fazem parte da boa convivência  

social. Uma sugestão é fazer, de forma colaborativa, uma lista de  

expressões que podem ser usadas para promover a convivência  

civilizada. Nunca é demais educar para o uso de uma linguagem da paz.

Uma pessoa educada não fala, por exemplo “cala a boca”/“shoutyourmouth”.

Em vez disso poderia dizer, “um minutinho”/ “just a minute”  

(com entonação calma).



#50

Aprendi com @Felipe Macedo, que trabalhou comigo em uma disciplina 

a distância, a dar feedback nos fóruns com gifs. Um dos sites que uso 

para achar bons gifs é https://giphy.com

https://giphy.com


#51

Quem merece um agradecimento nesse período de pandemia? Sua  

vizinha que resolveu produzir máscaras e doar? Os cientistas brasileiros 

e estrangeiros (quem são eles?) que estão em seus laboratórios  

pesquisando uma vacina contra o Covid-19?  O faxineiro que continuou 

recolhendo o lixo? São muitas pessoas, não é mesmo? A sugestão é  

trabalhar com vários gêneros (carta pessoal, tuite, e-mail) e redigir 

agradecimentos em português e em outras línguas e enviar para  

pessoas reais.



Vamos trabalhar com tradução? Sugiro pedir aos alunos para  

traduzirem o seguinte texto:

“Black Lives Matter began in 2013, after an activist in California named  

Alicia Garza wrote a post on Facebook. “Black people. I love you. I love us,” 

she wrote. “Our lives matter.”

She was furious that George Zimmerman - not a police officer, but a 

volunteer for a neighbourhood watch scheme - had been cleared of the 

murder of a black teenager, Trayvon Martin. She and two others started 

using the phrase “Black Lives Matter” as a hashtag online.”

Leia mais em https://www.bbc.com/news/blogs-trending-36749925

Professores de várias línguas podem orientar uma pesquisa para a origem 

dessa ou de outras hashtags em línguas diferentes.

#52

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-36749925


#53

A sugestão de hoje é fazer uma lista colaborativa de frases de protestos. 

Vejam algumas que anotei ao ver os protestos nos Estados Unidos e na 

Grã Bretanha contra o racismo: Black LivesMatter; Mybodyisnot a target; 

Wecan’tbreath; Ourskinisnot a weapon; Racismistheworse vírus.  

E outros que vi no Brasil: Vidas negras importam; Não ao racismo.  

Cure o seu preconceito; Racismo é crime; Racismo mata.



#54

Convido professores e alunos a criaremum post de protesto contra o  

racismo ou outro tema apropriado para o contexto atual. Em época de 

pandemia, o protesto precisa ser virtual. Uma boa ferramenta para criar 

cartazes é o https://spark.adobe.com/.  

Veja o meu: https://spark.adobe.com/post/Pqr8sTNDwwUZ1/

https://spark.adobe.com/
https://spark.adobe.com/post/Pqr8sTNDwwUZ1/


#55

Quais são os gêneros da linguagem que usamos para homenagear  

nossos mortos? Obituário, homenagem póstuma, textos para lápides, 

anúncio em jornal, anúncio em carro de som (muito usado em cidades 

do interior de Minas). O que mais? Vamos trabalhar esses gêneros para 

que nossos alunos possam homenagear seus mortos,artistas e  

outras pessoas que estarão inscritas para sempre em nossas lembran-

ças.Veja o discurso (memorial speech) de Obama no funeral de Nelson 

Mandela: https://www.washingtonpost.com/world/obamas-speech-at-

-mandela-memorial-mandela-taught-us-the-power-of-action-but-also-i-

deas/2013/12/10/a22c8a92-618c-11e3-bf45-61f69f54fc5f_story.html

https://www.washingtonpost.com/world/obamas-speech-at-mandela-memorial-mandela-taught-us-the-power-of-action-but-also-ideas/2013/12/10/a22c8a92-618c-11e3-bf45-61f69f54fc5f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/obamas-speech-at-mandela-memorial-mandela-taught-us-the-power-of-action-but-also-ideas/2013/12/10/a22c8a92-618c-11e3-bf45-61f69f54fc5f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/obamas-speech-at-mandela-memorial-mandela-taught-us-the-power-of-action-but-also-ideas/2013/12/10/a22c8a92-618c-11e3-bf45-61f69f54fc5f_story.html


#56

Dica sugerida por Ribamar Junior: “recomendar que os alunos acessem 

o domínio público http://www.dominiopublico.gov.br para conhecer 

obras clássicas da literatura brasileira ou escolher livros que a  

juventude tem acesso. Em seguida, fazer pequenos vídeos de até 1 min 

para recomendar ou vídeos mais longos (com uma avaliação). Podem 

também produzir podcasts.”

http://www.dominiopublico.gov.br


#57

Tire um tempinho para investir em sua formação. Há vários minicursos 

com vídeo-aulas que você pode assistir no YouTube. No canal da  

Parábola, por exemplo, você encontra muitos autores que você conhece 

e que gravaram minicursos durante a pandemia. https://www.youtube.

com/user/parabolaed/videos 

A Parábola oferece certificado de participação.

https://www.youtube.com/user/parabolaed/videos
https://www.youtube.com/user/parabolaed/videos


#58

Outra oportunidade de aprendizagem para quem tem interesse em  

estudos da linguagem são as palestras ao vivo oferecidas pelas  

associações. Um ótimo exemplo é o evento Abralin ao vivo – Linguists 

online. Há palestras tanto na área de linguística como na de linguística 

aplicada. Tem palestrantes e conteúdos para todos os gostos:  

https://www.youtube.com/channel/UCf75fg3VemQx9A_Z6FfoDRg



#59

A ALAB tem contribuído para a formação continuada dos professores de  

línguas com palestras e mesas com temas da linguística aplicada.  

Acompanhe os anúncios nas redes sociais da ALAB e veja os vídeos 

no seu canal: https://www.youtube.com/channel/UCL2T7eqAWL71T-

-q1SYMhelg

https://www.youtube.com/channel/UCL2T7eqAWL71T-q1SYMhelg
https://www.youtube.com/channel/UCL2T7eqAWL71T-q1SYMhelg


#60

 Não é mais uma questão de ser ou não conectado. É uma questão de  

direitos humanos. Todos os alunos deveriam ter equipamentos e acesso 

gratuito à Internet. Enquanto os governos não fazem a sua parte,  

poderíamos apelar para o apoio das empresas privadas. Não seria justo, 

por exemplo, que a Vale do Rio Doce doasse laptops para os alunos do 

ensino público e bancasse a Internet das populações que vivem sob sua 

ameaça?



#61

Tenho visto professores afirmando que os alunos não têm compromisso  

com as aulas online. Será que é mesmo falta de compromisso?  

Será que o que está sendo oferecido a eles é relevante e motivador?  

O que estamos demandando desses alunos?  

Que pressões eles estão sofrendo nesse contexto de pandemia?



#62

Além das aulas (vídeos, apostilas, TV, rádio), o que as escolas estão  

oferecendo aos alunos? Há apoio de pedagogos e psicólogos? Minha 

pergunta não é mera retórica. Estou curiosa porque sei que esse tipo  

de apoio é fundamental não só para os alunos como também para os 

professores.



#63

A dica de hoje é a leitura dos tuítes da campanha contra a disseminação 

de fakenews e contra o discurso do ódio. Vamos engajar nossos alunos 

nessa luta.  

Em inglês: https://mobile.twitter.com/slpng_giants 

Em Português: https://mobile.twitter.com/slpng_giants_pt



#64

Não é porque estão te obrigando a trabalhar dobrado que você vai fazer a 

mesma coisa com seus alunos, não é mesmo? Os alunos precisam de tempo 

para desenvolver as tarefas escolares.



#65

Se suas aulas são ao vivo, faça pequenos intervalos para um momento 

lúdico. Propondo, por exemplo, uma charada, ou mostrando na tela uma 

gravura do tipo “onde está o gato?” Ou “Ache o diferente?”



#66

Que tal uma aula sobre vocabulário em inglês para falar de corona vírus?  

Veja algumas sugestões. https://www.dailywritingtips.com/10-terms-

-about-the-coronavirus-you-should-know/

https://www.dailywritingtips.com/10-terms-about-the-coronavirus-you-should-know/
https://www.dailywritingtips.com/10-terms-about-the-coronavirus-you-should-know/


#67

Transforme seu aluno em repórter de seu isolamento social.  

Cada aluno pode gravar um pequeno vídeo e compartilhar com a turma. 

Não precisa ter todos ao mesmo tempo. A aula pode começar com  

o jornal do dia com alguns alunos compartilhando suas notícias.



#68

A dica do dia é a leitura de um artigo no blog de Larry Ferlazzo que 

também recomendo. Concordo totalmente com o que defendem neste 

artigo. A avaliação de aprendizagem de língua estrangeira mais  

apropriada é a formativa.

http://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlaz-

zo/2020/06/strategies_for_grading_ells_in_content_classes.html



#69

Qual é a notícia de hoje? Uma atividade interessante é navegar por  

sites de notícias diversos e discutir com os alunos o que é fato e o que 

é opinião. Fatos podem ser comprovados. Os alunos podem pesquisar 

jornais e sites de notícias e listar fatos e opiniões. Podem discutir  

em grupo antes de oferecer os resultados aos demais colegas e  

professor(a).



#70

Que atire a primeira pedra o professor de inglês que nunca teve  

problema com pronúncia e entonação? Uma ótima opção é usar trechos 

ou trailers de filmes e repetir as falas. A gente aprende junto com os  

alunos. Peça aos alunos para anotarem as palavras que aprenderam a 

pronunciar e depois compartilhar com todos. O compartilhamento pode 

ser em uma planilha ou um documento online, usando ferramentas  

gratuitas.  

Minha sugestão do dia é o Lion King 

https://www.youtube.com/watch?v=7TavVZMewpY

https://www.youtube.com/watch?v=7TavVZMewpY


#71

A dica de hoje é fazer junto com os alunos um glossário com exemplos 

de internetês, a linguagem da Internet. Que tal começar com as  

abreviações. Um exemplo em português é Ndv (nada a ver) e em inglês 

LOL (laughing out loud/rindo alto).



#72

Vamos continuar a discutir o Internetês em sala de aula? Que tal pedir 

aos alunos para fazerem uma coleção de mensagens (tuites, mensagens 

no WhatsApp com uso de emojis e estudar com eles os significados e a 

sintaxe. Sim, existe uma sintaxe no uso de emojis. Veja o que escrevi  

sobre isso apoiada em estudos anteriores: https://www.scielo.br/pdf/tla/

v55n2/0103-1813-tla-55-02-00379.pdf

https://www.scielo.br/pdf/tla/v55n2/0103-1813-tla-55-02-00379.pdf
https://www.scielo.br/pdf/tla/v55n2/0103-1813-tla-55-02-00379.pdf


#73

Com as práticas sociais de linguagem que emergiram com a Internet,  

surgiram também os comportamentos inadequados. Que tal ensinar  

vocabulário associado a essas práticas e refletir com os alunos sobre 

isso. Exemplo: hater (pessoa que posta comentários mal educados,  

mensagens de ódio, acusações e críticas infundadas); cyberbullying 

(assédio ou agressão a alguém na web); lurker (aquele que vê tudo na 

rede, mas que não comenta). Quem ajuda a aumentar essa lista?



#74

Vamos tentar fazer um jogral online? Que tal dividir a turma em grupos,  

eles escolhem o poema, decidem quem lê qual verso (ou quais versos) e 

apresentam para a turma. Como fazer? Pode ser em uma  

videoconferência, pode ser em um vídeo editado. Se for um vídeo,  

cada um manda uma parte para aquele colega que edita vídeo como 

ninguém e ele posta no YouTube ou exibe em uma live com a turma.



#75

A qualquer momento teremos um novo(a) ministro(a). O que vocês  

esperam dele ou dela? Que tal organizar uma entrevista coletiva com 

seus alunos e enviar para gabinetedoministro@mec.gov.br tão logo a 

posse aconteça? Os alunos podem fazer suas perguntas e depois uma 

votação para escolher algumas delas. Os professores de línguas  

estrangeiras podem fazer as perguntas nas duas línguas.  

Outra sugestão é enviar sugestões.

mailto:gabinetedoministro@mec.gov.br


#76

A sugestão de hoje uma atividade literária. Sugiro a leitura dramatizada 

de um diálogo seguida de uma discussão com reflexão sobre o  

texto. Para leitura em inglês, eu sugiro um pequeno conto de Wole 

Soyinka – The telephoneconversation. https://www.litcharts.com/poetry/

wole-soyinka/telephone-conversation. Um aluno pode pesquisar e fazer 

uma apresentação sobre o autor; outro pode ler sobre o contexto do 

conto, 2 alunos encenaram o diálogo e um quarto pode fazer uma  

síntese da análise feita no site indicado e abrir a discussão com os  

demais colegas. Peço sugestões para tarefas semelhantes em  

português, espanhol, francês, italiano...

https://www.litcharts.com/poetry/wole-soyinka/telephone-conversation
https://www.litcharts.com/poetry/wole-soyinka/telephone-conversation


#77

A dica de hoje é para professores interessados em leituras acadêmicas.  

Sugiro a leitura de um texto sobre seis características importantes do 

buscador Google Schollar (Google acadêmico). Eu uso muito. https://

www.educatorstechnology.com/2020/07/6-important-google-scholar-

-features.html

https://www.educatorstechnology.com/2020/07/6-important-google-scholar-features.html
https://www.educatorstechnology.com/2020/07/6-important-google-scholar-features.html
https://www.educatorstechnology.com/2020/07/6-important-google-scholar-features.html


#78

A sugestão de hoje é trabalhar com o gênero Boletim Epidemiológico. 

Eles são facilmente localizados na web. Os alunos podem ler boletins de 

sua cidade, das cidades no seu entorno e de seus estados e  

responderem as seguintes perguntas: Quem produz os boletins?  

Qual é a sua função social? Como os boletins são organizados? 

Quais são as semelhanças de forma e conteúdo entre os boletins que 

você leu? Alunos de línguas estrangeiras podem fazer uma síntese  

deles na língua que estudam para divulgar para pessoas que não leem 

em português.



#79

Não percam o Minicurso - Vygotsky: a interação no ensino aprendizagem 

de línguas https://www.youtube.com/watch… 

Francisco José Quaresma de Figueiredo está arrasando em suas aulas 

no Canal da Parábola.

https://www.youtube.com/watch?v=Lu0OygOg-pM&list=PLJTYyIbC0TwkFlqwnRdRMudKlCzE0nYID&fbclid=IwAR1ieOesE-VTCK9ntKkXEDMLo3FVXUX85TisaibCcjfky5S-C2ODhwJsp5U
https://www.facebook.com/francisco.figueiredo.182?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCt1x38q1L7e7XCoWiI_NbJwzWTpqXXQ4x27vj8ptSzdVo0vRFm4rmyzgExabVU2YNG0Diyl8jX8Snx&fref=mentions


#80

Em vez de pedir aos alunos para escreverems eus textos em papel e  

mandarem foto do caderno, que tal desapegar do papel, pelo menos  

durante a pandemia, e trabalhar com textos digitais que incluem  

imagens e hipertextos? Comece com textos pequenos onde os alunos 

podem escrever, por exemplo, sobre a cidade ou zona rural onde moram 

e incluírem hiperlinks para a página web da prefeitura, links para vídeos 

e páginas sobre atrações turísticas na região etc. Sugira que incluam  

fotos e que não se esqueçam de citar a fonte. Há muitos vídeos no You-

tube que ensinam como inserir hiperlinks.



#81

Sabe aquela velha atividade de escrita em cadeia? Que tal tentarmos 

fazer um texto oral em cadeia com grupos de 3 alunos? Um aluno dá o 

título e grava o início da história no celular. Um segundo grava a  

continuação e um terceiro o final. Será que dá certo? A história pode se 

iniciar com um estímulo visual ou com um contexto fornecido pelo  

professor. Eu adoraria começar uma história assim: “Era uma vez um 

grupo de jovens que adorava ir a festas. Um dia...” 



#82

Minha dica de hoje é para quem gosta de aprender sobre tecnologia.  

A Profa Vanessa Bohn com seu projeto i9prof  tem  um blog  

https://i9prof.blogspot.com/ e está em todas as redes sociais.  

Seu canal no Youtube é tudo de bom!   

https://www.youtube.com/user/vava795/ 

https://i9prof.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/vava795/


#83

Minha dica de hoje é usar o projeto “Notas do Isolamento” como  

inspiração para a escrita de poemas ilustrados em português ou em  

outra língua.  

https://www.instagram.com/explore/tags/notasdoisolamento/



#84

Minha dica de hoje é a criação de pequenos tutoriais em português ou 

em outra língua por meio de pequenos vídeos. Todo mundo tem alguma 

coisa para ensinar: fazer um artesanato com material reciclável, trocar 

a alça de uma sandália havaiana, fazer um tempero caseiro, cuidar de 

uma planta, etc.



 A dica de hoje é um conselho. Não ensine sobre a língua, mas ensine a 

usar a língua. E na hora de avaliar, veja o que seu aluno sabe fazer com 

a língua para ser um cidadão inserido em sua comunidade local e global. 

A partir daí planeje suas atividades para suprir os eventuais problemas.

#85



#86

Que tal fazer um debate a partir de uma afirmação polêmica solicitando  

aos alunos que se manifestem a favor ou contra (for or against) em 

“tweets”, usando o máximo de 280 caracteres. Exemplo de assuntos  

polêmicos: As escolas devem reabrir no meio da pandemia./Schools 

should reopen amid the pandemic. Ou: Políticos não devem receitar  

medicamentos./Politicans should not prescribe any  medication.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere


A sugestão do dia é para professores de inglês. A ideia é a 

seguinte: Pedir aos alunos para adivinhar quais foram as per-

guntas feitas a alguém que deu as seguintes respostas em uma 

entrevista sobre cinema: 

(1) I love science fiction movies.  
(2) My favorite character is Forest Gump.  
(3) I prefer movies without subtitles.  
(4) My opinion is that Brazilian movies are great.  

(5) I would indicate Central do Brazil. 

Depois de definidas quais forma as respostas, cada aluno pode 
(1) responder as mesmas perguntas; 
(2) perguntar para alguém e enviar as respostas na terceira pessoa 

do singular; 
(3) fazer um formulário no Google docs para a família e amigos e 

depois apresentar os resultados.

Peço aos meus colegas que ensinam outras línguas para colaborar com 

a tradução das perguntas 



#88

Quando a aula de inglês era na sala de aula, um cartaz com sugestões 

de frases para a interação durante as atividades ajudava muito. Algumas 

delas continuam válidas (ex. How do you spell X?/Can you repeat that, 

please), mas no novo contexto precisamos de outras. Algumas ideias 

são: Unmute your microphone, please./Mute your microphone, please./ 

I cannot upload the file. Can I send it by email?/ Change the video  

option, please./ See X /click on the botton right (left)  corner of the 

screen. Outras ideias?



#89

A dica de hoje é um artigo do Washington Post que pode nos ajudar a 

refletir sobre nossas preocupações com nossos contextos educacionais. 

Larry Ferlazzo apresenta 8 preocupações. Quais são as suas? Quais são 

as de seus alunos e de seus pais. Que tal convidar alunos e pais a  

falarem sobre isso?

 https://www.washingtonpost.com/education/2020/07/20/teacher-eigh-

t-concerns-about-school-this-fall-robbing-me-sleep/

https://www.washingtonpost.com/education/2020/07/20/teacher-eight-concerns-about-school-this-fall-robbing-me-sleep/
https://www.washingtonpost.com/education/2020/07/20/teacher-eight-concerns-about-school-this-fall-robbing-me-sleep/


#90

A sugestão de hoje é trabalhar com pequenos textos orais ou escritos 

com previsões para futuro. Exemplos de perguntas para serem  

respondidas: Como será a vida depois da pandemia?/ What will life be 

like after the pandemic?; Como será o turismo depois da pandemia?/ 

What will tourism be like after the pandemic?; Como serão nossas  

atitudes depois da pandemia?/What will our attitudes be like after the 

pandemic?



#91

Vamos fazer uma exposição de fotografias de coisas simples? Os alunos 

podem postar suas fotos em um padlet, um blog da turma, uma rede  

social da turma, etc. e depois os colegas postam comentários. Exemplos 

de coisas simples: uma raiz, um caracol, uma minhoca, uma gota d’água, 

uma folha seca, roupas no varal.



#92

Vamos trabalhar com lembranças do passado?  

Sugestão de tema: How was your life before the pandemic?



#93

Como vários de vocês estão trabalhando mediados pela Internet que tal  

desenvolverem projeto de e-pal (amigos por correspondência  

eletrônica) entre alunos de turmas diferentes? Ou se associarem a um 

colega para que possam colocar alunos de escolas diferentes  

correspondendo?



#94

O mundo de hoje certamente não é o mundo de nossos sonhos? Que tal  

desafiar os alunos a descreverem o mundo de seus sonhos (O mundo de 

meus sonhos/ My dream world)



#95

Peer tutoring. A gente aprende muito ensinando. Que tal promover  

tutoria em pares em português ou em outra língua. O professor usa um 

documento google para os alunos listarem o que podem ensinar e o que 

querem aprender (um conteúdo escolar, um artesanato, como conser-

tar pequenas coisas, uma receita culinária sem ir ao fogo, pregar botão, 

tingir roupa etc.) O professor cria os pares e depois pede para os alunos 

relatarem como foi a experiência. Quanto às demandas não atendidas, 

temos um bom problema para ser atacado em grupo. Certamente  

acharão a solução e o tutorial na web.



#96

Contos de fadas modernos/Modern fairy tales. Como seriam os contos de 

fada nos tempos de pandemia? Chapeuzinho vermelho levaria doces para a 

avó? Branca de Neve iria se aglomerar com os anões? O príncipe iria beijar a 

Bela Adormecida na floresta sem saber se ela morrera de Covid-19? Cinderela 

iria ao baile? Vamos pedir aos alunos para escreverem outras versões em por-

tuguês ou outra língua?



#97

Pensei nesta dica inspirada pelo programa sobre casos do  

Fábio Porchat. Todo mundo tem um caso engraçado para contar.  

Não seria um bom tema para uma produção de vídeo ou de texto?



#98
   Vamos trabalhar com o gênero decreto? Podemos encontrar decretos  

municipais, estaduais e federais. Minha proposta é trabalhar com os  

decretos municipais expedidos em função da pandemia. Esses atos  

administrativos podem ser encontrados nas páginas web de todas as 

prefeituras. Perguntas que podem ajudar. O que é um decreto?  

Qual é a sua função social? Quem assina um decreto? Como o texto é 

organizado? Quantos decretos a prefeitura produziu em função da  

pandemia? Que normas foram estabelecidas, retiradas ou reintroduzidas ao 

longo da pandemia? Podemos ainda comparar decretos de cidades  

vizinhas e terminar com uma produção em grupo de um decreto que os 

alunos acreditam que deveria ser expedido pelas autoridades municipais. 
Alunos de línguas estrangeiras podem fazer uma síntese deles na língua 

que estudam para divulgar para pessoas que não leem em português.



#99

Quem foi John Lewis? Veja o que presidente Obama disse sobre ele em 

seu funeral no dia 30 de julho de 2020: “John Lewis will be a founding 

father of what will be a fuller, fairer America” /“John Lewis será o pai 

fundador de uma América mais completa, mais justa e melhor.”  

A proposta é fazer pesquisa sobre essa personalidade e escrever uma 

pequena biografia sobre ele. 



#100

A dica de hoje é o desafio da poesia. Vejam as dicas de Cheryl  

Mizerny em https://www.middleweb.com/34549/poetry-writing-made-

-fun-10-teaching-ideas-for-april/. Minha sugestão, a partir de uma de 

suas ideias, é pedir aos alunos para copiarem títulos de 10 livros em  

português ou em qualquer outra língua e depois escolher alguns deles e 

organizá-lo em um poema. Eles podem escolher títulos de um só autor 

ou de vários. Podem pesquisar os títulos em páginas de livrarias.  

Podem usar verbos, preposições e conjunções. Vejam as minhas  

tentativas com Saramago e com Edgar Allan Poe.

https://www.middleweb.com/34549/poetry-writing-made-fun-10-teaching-ideas-for-april/
https://www.middleweb.com/34549/poetry-writing-made-fun-10-teaching-ideas-for-april/
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