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APRESENTAÇÃO 

 

Cara Professora, Caro professor, 

 

Seja bem-vinda, seja bem-vindo, a esse caderno pedagógico.  

Fruto das discussões teóricas vivenciadas em sala, esse caderno foi construído 

durante o curso de Mestrado Profissional em Letras, o PROFLETRAS, da Universidade 

Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, no período de abril de 2018 a outubro de 

2019. As propostas de atividades aqui descritas foram aplicadas em turma do nono ano 

de uma escola pública de Aracaju, Sergipe. 

Esperamos com ele auxiliá-los a sistematizar e dinamizar as aulas de língua 

portuguesa, utilizando o gênero textual verbete seja de enciclopédia ou de dicionário. 

Também esperamos contribuir para que o aluno melhore suas habilidades de 

(multi)letramentos, ampliando sua capacidade de  leitura e escrita ao incentivá-lo a 

utilizar o verbete como ferramenta útil e habitual de consulta atentando para seu aspecto 

composicional, estilo e linguagem.   

Para uma melhor didatização da proposta, alinhamos os objetos de conhecimento 

aqui descritos à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aos descritores do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e ao Currículo do Estado. Apresentamos, 

deste modo, o planejamento das atividades através de Sequência Didática, a forma de  

utilização do jogo Verbetando no/do texto junto com um tutorial e proposta de ação da 

prática da escrita como processo adotando a ideia do feedback  tanto do estudante 

quanto do professor. Enquanto este se posiciona mais como leitor do que corretor do 

texto, aquele experimenta ser autor/revisor tanto da própria composição textual quanto 

da dos colegas.  

Gostaríamos, portanto, tal qual a rosa dos ventos, de percorrer esse trajeto entre a 

teoria e a prática com você, apresentando as etapas de planejamento como possíveis 

direcionamentos no fazer didático-pedagógico, articulando reflexões sobre a linguagem 

a fim de contribuir com a replicação dessa proposta, que pode e deve ser adaptada, e 

com o aprimoramento de ações pedagógicas nas aulas de língua portuguesa. 

 

Bom trabalho! 
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 No desenvolvimento das ações pedagógicas em língua portuguesa, são variadas as 

direções a seguir no processo ensino-aprendizagem. Neste, contemplam-se a leitura, a 

escrita e os aspectos da metalinguagem, tendo em vista a formação proficiente com 

atitude crítica do estudante (PCN, 2000, p. 124/125).  Nos PCN ou na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC, 2017), o ensino de língua se efetiva através de textos em 

que será explorada a potencialidade linguística contida neles. 

 Desenvolver a competência da comunicação se torna, desta forma, um dos 

objetivos gerais do ensino/reflexão sobre os mecanismos da língua. E nos comunicamos 

através de textos sejam eles orais ou escritos Estes, por sua vez, são identificados 

sociohistoricamente por fazerem parte de determinado gênero. Por esse motivo, a 

relação entre língua, texto e gênero perpassa a espinha dorsal desse caderno.  

Diante disso, as práticas curriculares são ações que envolvem a elaboração e a 

implementação do currículo em suas diferentes dimensões (planejamento, 

metodologias, estratégias de ensino, avaliação, tempo e espaço de aprendizagem) e que  

contemplam o trabalho com a língua portuguesa. Por outro lado, o pensamento de 

compreensão da esfera discursiva científica é de suma importância para o desenrolar da 

nossa prática pedagógica que envolve gêneros textuais, visto que exploramos o verbete 

– gênero que nasceu e se desenvolveu nessa esfera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Da língua à 
escrita como 

processo 

 



110 
 

 

  

 A língua (manifestação verbal) se dá por meio de algum texto o qual se realiza 

num determinado gênero textual que faz parte do nosso cotidiano ou não. Os gêneros 

textuais apresentam características próprias. Mesmo ultrapassando os limites da esfera 

discursiva que ocupam, tornando-se híbridos, conseguimos utilizá-los, ressignificá-los e 

identificá-los em situações de comunicação diversas. A ideia de trabalho com gêneros 

textuais em sala de aula, entretanto, denota a simulação de uma situação de 

comunicação dada. 

 

Marcuschi acentua que os gêneros textuais
42

: 

 

Gráfico 1 - Representação em gráfico a partir de Marcuschi(2002, p. 23) 

 
 

 FONTE: Adaptação da pesquisadora (2019)  

 

Para sistematizar as práticas de linguagem, Schneuwly, Dolz (2004) defendem a 

ideia de que ―o gênero é que é utilizado como meio de articulação entre as práticas 

sociais e os objetos escolares [...] é através dos gêneros que as práticas de linguagem 

materializam-se nas atividades dos aprendizes‖ (SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, p. 61). 

Os autores apresentam a discussão sobre o gênero em três etapas: noção de gênero 

situada à prática e atividade de linguagem, exame do seu funcionamento no quadro 

escolar e esboço de um caminho para melhor precisar seu funcionamento. 

A língua, pois, é a nossa ―ferramenta [...] um sistema de signos e de regras 

[cujos] elementos constitutivos [...] estão interligados, são feitos para interagir e se 

combinar‖ (Polguère, 2018, p. 24) em situações de comunicação que se materializam 

em textos cuja estrutura detecta-se através de gêneros marcados numa esfera 

                                                             
42

 Nesse trabalho, adotamos a noção de gênero textual ―são os textos que encontramos em nossa vida 

diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas‖ (MARCUSCHI, 2008, P. 155) 

 

são realizações 
linguísticas 

concretas definidas 
por propriedades 

sociocomunicativas 

sua nomeação é 
determinada pelo 
canal, estilo, 
conteúdo, 
composição e função 

constituem 
textos com 
função 
sociocomunicati
va 
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sociodiscursiva. Dentre os gêneros existentes, trataremos do verbete como nosso objeto 

de conhecimento. 

O verbete é um gênero que fez e faz parte da esfera discursiva científica, embora 

o tenha transcendido já que encontramos poesia em forma de verbete ou verbete em 

forma de poesia. Seu aspecto composicional se insere na atividade sociocomunicativa 

encontrada em enciclopédias, glossários e dicionários. Ele pode auxiliar o usuário da 

língua, em nosso caso o estudante, a ampliar seu repertório  lexical
43

,  ampliar sua 

compreensão acerca do aspecto semântico dos termos linguísticos e ampliar sua visão 

de mundo. 

Esse gênero surgiu como possível forma de sistematização do conhecimento, 

pois teve um papel fundamental na organização, seleção e compilação escrita do 

pensamento científico da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os monges 

passaram a organizar alfabeticamente o conhecimento a fim de não se perderem na 

busca por determinado assunto.  

Mais adiante, no século XVIII, o século do racionalismo iluminista francês, o 

verbete teve seu destaque e apogeu, marcando, até hoje, seu lugar de destaque na 

divulgação do conhecimento científico através do conhecimento enciclopédico. 

Portanto, esse gênero, de caráter expositivo, cuja extensão, ampliação dos objetivos e 

utilização da linguagem
44

 variam de acordo com os objetivos do usuário da língua se 

reatualiza constantemente encontrando em suportes variados sua marca expressiva. Sua 

leitura pode ser rápida e de caráter informativo.  

 As características gerais do verbete 

encontram-se bem configuradas em 

Dionísio  (2010, p. 136). Em seu trabalho 

sobre este gênero encontrado em revistas da 

Reader Digest, a autora assim explicita que 

―Dicionários, enciclopédias, são colônias 

discursivas‖ nas quais os ―textos colônias‖, 

no caso os verbetes, têm características 

                                                             
43

 Embora o trabalho com verbete sugira uma abordagem do campo lexicográfico, o que seria ainda mais 

enriquecedor, os limites deste trabalho não o comporta visto que este não será o nosso recorte. O nosso 

recorte foi realizado à luz da semântica, ou mais precisamente da semântica lexical e da escrita como 

processo utilizando o gênero verbete. 
44

 O verbete transcendeu a esfera cientifica, visto que se apropriam de sua estrutura e utilizam-se da 

linguagem poética e criativa, como no caso do livro Bichodário, de Telma Guimarães ou Bichionário, de 

Nilson José Machado. 

Assim, o verbete é um texto, em um gênero 

específico da esfera de divulgação científica, 

não muito longo, organizado por um especialista 

no campo científico, que visa transmitir 

conceitos de diversas áreas do conhecimento 

humano. Os verbetes podem pertencer tanto a 

uma enciclopédia quanto a um dicionário 

comum da língua ou a um dicionário 

especializado. O especialista busca transmitir 

ao leigo (ao não especialista) um conceito 

científico de maneira relativamente simples e 

compreensível. Por isso, simplifica e abrevia a 

linguagem científica sobre o assunto. Logo, os 

temas dos verbetes são os conceitos ou noções 

elaborados pelas ciências, mas simplificados. 

(ROJO, 2008, p.185) 
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próprias como aquelas apresentadas no 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2- Esquema a partir de Dionísio (2010, p. 136) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

Acrescentemos a esse esquema um dos objetivos fundamentais do verbete que é 

o de definir, de conferir sentido, de descrever o significado das palavras e das 

expressões que nos rodeiam. Além de seu aspecto composicional, o verbete galga 

postos de reconhecimento em vários ambientes de circulação textual como camisas ou 

suporte como livro de poesia. 

 No dicionário, ele apresenta composição variada e mais adequada à pesquisa 

lexicográfica. Podem aparecer outras informações e nomenclaturas são acrescidas às 

acepções como classe gramatical, sinônimos, datação, etimologia, ortoépia, variação 

regional.   

Numa visão geral do verbete de dicionário temos a seguinte composição: 

 

Gráfico 3-   Características do verbete 

 

FONTE: Adaptação da pesquisadora  a partir de Dionísio (2010, p. 136); Carvalho, Bagno (2011, 155 a 

165) 
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 É importante o professor de língua portuguesa sistematizar o trabalho com o 

objeto de conhecimento abordado. Mas como mensurar o aprendizado para além de uma 

avaliação? Como mensurar de que forma esse objeto de conhecimento vai chegar até o 

estudante? 

Foi através, principalmente, da proposta de Sequência Didática de Dolz, 

Noverraz, Schneuwly (2004) que estruturamos esse trabalho. Entendemos Sequência 

Didática (SD) como descrita pelos autores e cuja  estrutura base de SD proposta por eles 

é representada da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptação da pesquisadora (2019) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

da situação 
Produção 

Inicial 

Módulo 
1 

Módulo 
2 

Módulo 
n 

Produção
Final 

Figura 1 - Esquema de SD DE DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY 

(2004, P.83) 

 

‘Uma ‘sequência 

didática’ é um conjunto 

de atividades escolares 

organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou 

escrito. [...] tem, 

precisamente, a finalidade 

de ajudar o aluno a 

dominar melhor um 

gênero de texto, 

permitindo-lhe, assim, 

escrever ou falar de uma 

maneira mais adequada 

numa dada situação de 

comunicação. (DOLZ e 

SCHENEUWLY, 2004, p. 

82/83).  

A Sequência 
Didática (SD) 

Para efetivarmos a SD, devemos levar em 

consideração as habilidades de (multi)letramentos. 

Os conceitos de letramentos são variados e, em 

torno deles, a discussão perfaz um círculo de 

nuanças variadas no qual encontramos um 

complexo e profícuo debate sobre como ler e 

escrever ultrapassa os limites de simplesmente 

decodificar letras e palavras. Letramento veio do 

inglês Literacy, cujo significado da tradução para o 

português estava relacionado, num primeiro 

momento, à habilidade decodificadora do ler e do 

escrever. A essa tradução seguiu-se, pois, uma 

ampliação do significado, ligando-a ao dos ingleses  
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em que o sentido de letramento engloba também outras dimensões da linguagem bem 

como o meio e uso dela em situações diversificadas. 

 A concepção de letramento se ampliou para letramentos, multiletramentos e 

letramentos digitais. Alguns conceitos como os de letramentos digitais (DUDENEY, 

2016) e pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2012) servem-nos como instrumento 

para a compreensão de aspectos de ordem cognitiva ligada ao estudante com 

peculiaridades próprias dessa era conectada em rede.  

Para Rojo, o suporte digital trouxe outras possibilidades para o indivíduo letrado.  

Agora ―os textos [são] compostos de muitas linguagens e que exigem capacidades e 

práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer 

significar‖ (ROJO, 2016, p. 19). Acessar e lidar com hiperlinks, postar em blogs, 

vídeos, áudios requer habilidades que ultrapassam o suporte impresso, mesmo porque 

agora o sujeito aprendiz também atua colaborativamente no próprio texto colocando em 

ação multilinguagens. Ele modifica, interage, opina, ou cria o seu próprio texto.  Já 

Dudeney (2016) vai do letramento impresso, em sms (internetês), em hipertexto 

multimídia, propondo atividades e sequências didáticas que englobam vários ambientes 

como os digitais e impressos. Ele aborda a wiki 2.0, que é a escrita colaborativa em 

rede, como da Wikipédia, análise de sites da internet, letramento em jogos, letramentos 

móveis. 

 

 

 

 

 

Escrever, portanto, se tornou uma experiência habitual em situações linguageiras 

que exigem, de todos nós, os (multi)letramentos necessários para que a comunicação se 

efetive. Seja uma mensagem no whatsApp ou mesmo um relatório, estamos 

frequentemente realizando de forma sociointerativa textos orais ou escritos.  

 A escola, espaço em que o indivíduo adquire, desenvolve ou aprimora o 

exercício dessa prática, se torna o laboratório onde as ações pedagógicas podem ser 

sistematizadas a fim de melhorar esse processo. Dessa forma, através da prática de 

escrita nas escolas, os estudantes registram fatos criados e vividos por eles em 

sociedade.  

A escrita 
como             
processo 



115 
 

 

 De acordo com a abordagem processual da escrita, a produção textual não se 

encerra com a pós-escrita. Essa fase, na verdade, favorece a retomada do processo de 

criação por meio das oportunidades que são concedidas ao aluno através do feedback 

tanto do professor quanto dos colegas. Em Soares (2009, p. 49)), o feedback é ―ato de 

realimentar o desempenho com informações‖, levando ao aprendiz a interação entre 

leitor/texto através de questionamentos e sugestões para que ele possa  rever o próprio 

texto, modificá-lo e melhorá-lo.  

 É visível, que ao adotar a abordagem processual da escrita, o professor também 

incentiva a correção de forma colaborativa, uma vez que tanto os colegas de classe 

quanto ele mesmo podem contribuir nesse processo de correção através do feedback do 

texto. Ao ler a primeira escrita, o corretor deve estar preocupado com o sentido e o 

propósito do texto, destacando, em seus comentários, aspectos positivos, verificando o 

que é necessário para torná-lo ainda melhor.  

 Nessa fase inicial o professor deve ajudar o aluno a expandir o seu 

conhecimento. Em momento posterior, o professor tece comentários gerais sobre o 

desempenho do aluno na produção textual, ressaltando seus pontos fortes e fracos, 

deixando claros os aspectos da escrita que foram bem desenvolvidos e o que precisa ser 

melhorado, a fim de contribuir para uma escrita melhor deste aluno no futuro. 

 Nesse processo, ―o professor pode utilizar outras estratégias de ensino para 

despertar o interesse do aluno pela escrita‖ (SILVA, 2015, p. 21), também avalia e 

atribui nota ao texto produzido. Os procedimentos adotados por ele é que são 

diferenciados do paradigma tradicional, uma vez que a avaliação é baseada em critérios 

explícitos e que podem ser replicados. 

 

 

 

           

                                             

Ler e escrever perpassam pela apreensão e reflexão sobre as várias 

possibilidades da linguagem. Elaboramos, para esse fim, a proposta didático-pedagógica 

Caçadores de sentidos - ressignificação do verbete para a qual foi materializada a ideia 

desse jogo, o Verbetando no/do texto. 

O Verbetando é uma adaptação do bingo tradicional, jogo muito popular, bem 

aceito em festas juninas, igrejas, quermesses. Por ser um jogo de regras simples, 

Verbetando como 

Recurso didático 
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adequa-se para pessoa de qualquer idade que reconheça números. Serve como diversão 

certa e serve muito bem à nossa proposta.  

Todas essas características se adequam ao Verbetando, mas, em vez de números, 

utilizamos palavras nesse jogo, mais especificamente, verbetes de dicionário. A cartela
45

 

pode ser o próprio texto ou pode ser gerada automaticamente pela internet. Quando 

utilizamos o Verbetando no texto, lemos o texto que selecionamos e sorteamos os 

verbetes que se encontram no interior do aparelho. O leitor precisa identificar a palavra 

no texto, ler o verbete e associar a acepção do verbete que se refere ao contexto em 

questão. 

 

 

 

Público-alvo: Alunos do 9º ano 

Tempo estimado de realização: 08 horas/aula 

Período de realização: 16, 17, 23, 24/08/2018 

Conhecimento prévio:  sondagem realizada em 27/04/2018, variação linguística, 

estudada na unidade anterior, estrutura do parágrafo 

Objetivos gerais: 

- Contribuir para a proficiência em leitura e escrita do aluno; 

- Destacar a linguagem, formas de uso e suporte do gênero verbete de enciclopédia; 

- Aliar o estudo do gênero às atividades de linguagem e à prática social dos estudantes, 

contribuindo para a inserção ou aprimoramento referente aos (multi)letramentos; 

Objetivos específicos 

- Reconhecer o gênero verbete de enciclopédia em suportes variados de acordo com seu 

aspecto composicional (virtual e impresso); 

- Explorar questões pertinentes à organização das ideias no parágrafo; 

                                                             
45

 Em nosso caso, utilizamos a crônica Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector e cartela gerada 

automaticamente no site <https://osric.com/bingo-card-generator/> . Optamos por uma coletânea de 

textos que trouxessem a definição de felicidade e compilamos palavras desses textos para compormos as 

cartelas 

 

 

 

 

 

Sequencia didática 1: 
explorando verbete de 
enciclopédia (Wikipédia) 

 

https://osric.com/bingo-card-generator/
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- Escrever parágrafo de acordo com a orientação do Manual de estilo da Wikipédia; 

- Construir texto de modo colaborativo sobre o CEMPP, contribuindo para a noção de 

pertencimento dos alunos à escola; 

- Habituar o estudante a revisar o texto; 

- Incentivar a pesquisa sobre a história do CEMPP consultando a legislação, o Projeto 

Político Pedagógico e o Regimento da escola; 

- Refletir sobre a ética na utilização dos textos oriundos da internet; 

- Valorizar as práticas de linguagem dos estudantes através de pesquisa sobre a 

variedade linguística de seu cotidiano. 

 

Alinhamento dos conteúdos trabalhados na SD à BNCC e ao Currículo de Sergipe 

PRATICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

Leitura Curadoria de informação (EF89LP24) 

(EF69LP29) 

(EF69LP30) 

Produção de textos Estratégias de escrita: 

textualização, edição e 

revisão 

(EF89LP25) 

(EF69LP04) 

ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS DE CONHECIMENTO
46

 

Variação Linguística 

Escrita de parágrafo 

Verbete de enciclopédia 

Wikipédia 

(EF69LP56) 

 (EF69LP55) 

 

Tabela 4 BRASIL Base nacional comum curricular – educação é a base. Ministério da educação, Brasília, 2017. 

Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/bncc_ei_ef_110518_versaofinal_site.pdf> acesso em: 

14 jul. 2019. 

 

Descrição da SD verbete da Wikipédia 

Situação Inicial: A sensibilização 

Local: sala de aula ou biblioteca da escola  

Tempo: 01 aula 

Práticas de linguagem: Leitura e oralidade 

                                                             
46

 O Curriculo de Sergipe foi publicado em dezembro de 2018. Acrescentamos dele a contribuição 
bastante pertinente no que se refere à “Especificação dos Objetos de Conhecimento” Disponível em< 
https://www.seed.se.gov.br/arquivos/CURRiCULO.DE.SERGIPE.v.02-Regulamentado.pdf> Acesso em 03 
dez. 2019. 

https://www.seed.se.gov.br/arquivos/CURRiCULO.DE.SERGIPE.v.02-Regulamentado.pdf
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Planejamento Separar enciclopédias e dicionários impressos 

Ação Pedagógica Explicar sobre as atividades que serão desenvolvidas  

Incentivar o estudante a ler livremente verbetes 

Incentivar o estudante a apresentar oralmente o verbete lido 

Explorar a linguagem e a forma composicional encontrada no verbete de enciclopédia, 

que é diferente do verbete de dicionário. 

Módulo I – O verbete da Wikipédia 

Local: laboratório da escola ou sala de aula 

Tempo: 02 aulas 

Práticas de linguagem: Leitura, oralidade, escuta 

Recursos: Projetor de slides, acesso à internet ou cópias dos textos 

Planejamento Verificar o bom funcionamento dos computadores; separar os sítios das 

enciclopédias on line; separar os itens que serão pesquisados na Wikipédia (Petrônio 

Portela, escola etc), cópias do Manual de Estilo da Wikipédia
47

 

Ação Pedagógica Reforçar a ideia de que o verbete é um gênero informativo.  

Incentivar a pesquisa sobre as enciclopédias encontradas na internet. 

Refletir sobre o aspecto colaborativo da Wikipédia. 

Destacar  a importância da ética no que se refere ao compartilhamento das informações.  

Apresentar o Manual de Estilo da Wikipédia. 

Demonstrar o verbete na Wikipédia destacando no parágrafo a forma, a composição
48

 e 

o estilo, com suas multissemioses como os hiperlinks, fotografias e mapas. 

Chamar a atenção para a variedade da norma padrão utilizada no verbete. 

Módulo II –  Escrita de parágrafo 

Local: laboratório da escola  

Tempo: 03 aulas 

Práticas de linguagem: Leitura, produção textual 

Recursos Acesso à internet 

Planejamento Verificar o bom funcionamento dos computadores; organizar os tópicos 

dos parágrafos para distribuí-los ou sorteá-los. 

                                                             
47

Disponível: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Como_escrever_um_bom_artigo> 
Acesso em 15 ago. 2018. 
48

 Sugerimos a leitura de Verbetes da wikipedia como gênero digital: conteúdo, estilo e construção 
composicional. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1iD9WQAdSUpeDGEBOvKeH78mW9jcUZEjy/view> Acesso em 03 dez. 
2019 

https://drive.google.com/file/d/1iD9WQAdSUpeDGEBOvKeH78mW9jcUZEjy/view
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Ação Pedagógica Dividir a turma em duplas ou trios; 

Sortear os tópicos dos parágrafos: localização geográfica da escola, patrono, expressões 

linguísticas usadas pelos alunos do 9ºA, história da escola, organização administrativa 

da escola; caracterização da turma; 

Orientar a pesquisa dos estudantes para a escrita do parágrafo; 

Orientar o planejamento da escrita
49

 do parágrafo; 

Orientá-los a abrir pasta no word, criar arquivo para o trabalho e salvar com o nome da 

dupla; 

Orientar a organização dos dados pesquisados na confecção do parágrafo
50

; 

Reforçar a importância de respeitar a autoria. 

Produção Final 

Local: laboratório da escola ou sala de aula  

Tempo: 02 aulas 

Práticas de linguagem: Produção textual, escrita colaborativa 

Recursos Acesso à internet ou cópia dos textos escritos pelos alunos 

Planejamento Fazer a correção e devidas observações no texto salvo pelos estudantes 

para a devolutiva em sala; Verificar o bom funcionamento dos computadores 

Ação Pedagógica Orientar a revisão do texto; 

Abordar os problemas relativos à escrita do parágrafo que tenham surgido; 

Salvar os textos devidamente revisados pelos alunos em todas as pastas; 

Demonstrar que os parágrafos deverão compor um único texto de acordo com a 

estrutura; 

Compartilhar os textos finalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49

Sugerimos Passarelli (2012, 177-183) 
50

 Nesse ponto, já se deve ir fazendo a revisão do texto do aluno. 
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Público-alvo: Alunos do 9º ano do CEMPP 

Tempo estimado de realização: 10 horas/aula 

Período de realização: 27/09
51

, 10/10, 11/10, 17/10, 18/10, 24/10/2019 

Conhecimento prévio: sondagem realizada em 25/04/2019, coletânea
52

 de textos já 

lidos, estrutura do parágrafo 

Objetivos gerais: 

- Contribuir para a proficiência em leitura e escrita do aluno; 

- Destacar a linguagem, formas de uso e suporte do gênero verbete de dicionário; 

- Inserir o lúdico nas práticas pedagógicas. 

- Aliar o estudo do gênero às atividades de linguagem e à prática social dos estudantes, 

contribuindo para a inserção ou aprimoramento referente aos (multi)letramentos; 

Objetivos específicos 

- Ler e escrever de modo proficiente; 

- Reconhecer o gênero verbete de dicionário de acordo com sua composição, forma e 

estilo; 

- Explorar questões pertinentes à organização das ideias no parágrafo; 

- Escrever parágrafo; 

- Relacionar textos de diferentes gêneros; 

- Habituar o estudante a revisar o texto; 

- Estimular a consulta a dicionário; 

- Refletir sobre o aspecto plurissignificativo das palavras através da polissemia e da 

sinonímia; 

- Valorizar a percepção do estudante a respeito do mundo que o cerca 

Alinhamento dos conteúdos trabalhados na SD à BNCC. ao Currículo de Sergipe e aos descritores 

da Saeb 

PRATICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

Leitura Estratégia de leitura: (EF89LP30) 

                                                             
51

 Houve interrupção da SD por causa da Feira de Ciências no CEMPP e a realização da Cienart. 
52

 Como iríamos trabalhar o texto narrativo, optamos por Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. A 
partir da palavra felicidade presente no título, selecionamos outros textos de diferentes gêneros e um 
vídeo que trouxessem definição para esse sentimento. 

Sequência Didática 2: 
explorando o verbete de 

dicionário 
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apreender os sentidos globais 

do texto 

(EF89LP33) 

Produção de textos Estratégias de escrita: 

textualização, edição e 

revisão 

Construção de textualidade 

Relação entre textos 

 

(EF69LP07) 

(EF89LP04) 

Análise linguística e 

semiótica 

Semântica (EF89LP37) 

ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS DE CONHECIMENTO
53

 

Efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de 

intertextualidade 

Escrita de parágrafo 

Verbete de dicionário 

Polissemia, sinonímia 

(EF89LP32) 

(EF69LP56) 

 (EF69LP55) 

 

Tabela 5 Brasil. Base nacional comum curricular – educação é a base. Ministério da educação, Brasília, 

2017. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/bncc_ei_ef_110518_versaofinal_site.pdf> acesso em: 

14 jul. 2019. 

 

DESCRITORES SAEB 

D1 Localizar informações explícitas em um texto 

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

D4 Inferir uma informação implícita em um texto 

D12 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros   

D18 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 

determinada palavra ou expressão 

D20 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação 

de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que 

ele foi produzido e daquelas em que ele foi produzido e daquelas em 

que será recebido. 
 

tabela 6 Descritores Saeb. disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-

basica/saeb/matrizes-e-escalas> acesso em: 17 nov. 2019. 

Descrição da SD verbete de dicionário  

Situação Inicial: A sensibilização 

Local: sala de aula ou biblioteca da escola  

Tempo: 01 aula 

Práticas de linguagem: Leitura e oralidade 

Planejamento Separar enciclopédias, dicionários impressos;  

                                                             
53

 O Curriculo de Sergipe foi publicado em dezembro de 2018. Acrescentamos dele a contribuição 
bastante pertinente no que se refere à “Especificação dos Objetos de Conhecimento” Disponível em< 
https://www.seed.se.gov.br/arquivos/CURRiCULO.DE.SERGIPE.v.02-Regulamentado.pdf> Acesso em 03 
dez. 2019. 

https://www.seed.se.gov.br/arquivos/CURRiCULO.DE.SERGIPE.v.02-Regulamentado.pdf
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Ação Pedagógica: Explicar sobre as atividades que serão desenvolvidas; 

Incentivar o estudante a ler livremente verbetes; 

Incentivar o estudante a apresentar oralmente o verbete lido; 

Refletir sobre como é complexa a tarefa de definir algo; 

Relembrar o trabalho anterior com a coletânea de textos; 

Explorar a linguagem e a forma composicional encontrada no verbete de dicionário em 

contraponto com a de enciclopédia; 

Expor sobre a importância do verbete na compilação e organização do pensamento. 

Módulo I – O Verbetando no/do texto como recurso didático 

Local: sala de aula 

Tempo: 02 aulas 

Práticas de linguagem: Leitura, oralidade 

Recursos: Verbetando no/do texto, cópias do texto para leitura, cópias das cartelas, 

brindes para serem sorteados. 

Planejamento: Selecionar as palavras presentes nos textos lidos e incluí-las na cartela, 

selecionar o texto que será lido com os alunos.  

Ação Pedagógica Ler o texto; 

Realizar a atividade lúdica com o Verbetando no/do texto; 

Incentivar a oralidade; 

 Esclarecer dúvidas dos alunos sobre os elementos que compõem o verbete de 

dicionário ou explorá-los espontaneamente durante a atividade com o Verbetando no/do 

texto; 

Introduzir durante a atividade questões relativas à sinonímia e à polissemia. 

Módulo II –  O aspecto composicional do verbete de dicionário 

Aspectos semânticos presentes no verbete: sinonímia e polissemia 

Local: sala de aula e/ou biblioteca 

Tempo: 02 aulas 

Práticas de linguagem: Leitura, escuta  

Recursos: Quadro ou projetor de slides para demonstração do material elaborado no 

PowerPoint com exemplos de verbetes, exemplos de polissemia e sinonímia. 

Planejamento: elaborar material destacando a composição do verbete como entrada, 

acepções com exemplos de polissemia e sinonímia, ortoépia, classe gramatical e 

datação. 
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Ação Pedagógica Apresentar as atividades que serão realizadas relembrando o que já 

foi explorado; 

Expor características composicionais do verbete; 

Explorar os aspectos plurissignificativos das palavras e expressões: sinonímia e 

polissemia. 

 

 

 

 

Já pensou em como é complexa a tarefa de definir um objeto, um sentimento ou 

mesmo algo novo? Ou como sistematizamos uma definição? Pois é: o gênero textual 

verbete é um texto expositivo, da esfera científica, publicado, hoje, em suportes 

impresso ou virtual e que nos auxilia a decifrar o sentido, ou seja, o significado das 

palavras. 

Figura 2 Verbete – Houaiss Eletrônico 3.0 – 2001-2009 

 

 O verbete se materializa, enquanto texto, em glossário, dicionário ou 

enciclopédia. Num glossário, o verbete apresenta as características de recuperar, 

compilar ou armazenar as palavras de um texto. Funciona como uma lista de palavras, 

cujos vocábulos ou expressões o leitor possa ter difícil entendimento.  (SILVA, 2015). 

Glossário
54

 - Expressões para felicidade 

 

Estar no céu  -  Estar muito feliz. 

Rir à toa   -  Grande alegria. 

Ter asas nos pés  - Ser ou estar muito feliz. 

Rir às bandeiras despregadas  -   Rir muito sem parar. 

                                                             
54

 Resultados para a palavra felicidade dentro do domínio conceitual PRAZER Disponível 
em:<https://dicionariocriativo.com.br/expressoes/felicidade/prazer> Acesso em: 21 de mai. 2019. 

O QUE É MESMO? 

Uma palavra sobre o 
verbete 
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Sorriso colgate - Sorriso perfeito, deixando à mostra belos dentes. 

Santas palavras - Expressão satisfação com aquilo que alguém disse. 

Estar feito -   Estar em situação muito confortável, não precisar de mais nada. 

Ficar todo cheio de si -  Ficar muito satisfeito, muito contente e orgulhoso de si mesmo. 

Fazer o jogo do contente - Buscar ver algo bom mesmo nos momentos de infortúnio. 

No verbete de dicionário encontramos uma estrutura composta por entrada, 

acepções formadas por definições e/ou sinônimos. A composição dessa estrutura varia 

de acordo com o dicionarista, podendo aparecerem outras informações como a datação, 

por exemplo 

 

 

 

 

Acepções, sinônimos{ 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbete     Datação: 1881  Ortoépia 

 

 substantivo masculino 

1 nota ou comentário que foi registrado, anotado; apontamento, nota, anotação, 

registro 

2 pequeno papel em que se escreve um apontamento 

3 ficha de arquivo (p. ex., em biblioteca) 

4 em lexicografia, o conjunto das acepções, exemplos e outras informações 

pertinentes contido numa entrada de dicionário, enciclopédia, glossário etc. 

 

felicidade     Datação: s XV 

  

 substantivo feminino 

1 qualidade ou estado de feliz; estado de uma consciência plenamente satisfeita; 

satisfação, contentamento, bem-estar 

2 boa fortuna; sorte 

Ex.: para sua f., o ônibus atrasou, e ele pôde viajar  

3 bom êxito; acerto, sucesso 

Ex.: f. na escolha de uma profissão  

 felicidades 

 substantivo feminino plural 

felicidade 

(fe.li.ci.da.de) 
sf.1. Qualidade, condição ou estado de feliz; grande 

satisfação ou contentamento: "Nem todo choro é 

de felicidade,/ Nem toda saudade faz um samba bom." 

(Sidney Miller, Chorinho do retrato)) [ Antôn.: infelicidade, 

insatisfação. ] 

2. Boa sorte [ Antôn.: azar, desdita, infelicidade. ] 

3. Bom êxito em algo que se fez; SUCESSO [ Antôn.: 

insucesso, fracasso. ] 

[F.: Do lat. FELICITAS -ATIS.] 
Disponível em <http://www.aulete.com.br/felicidade> Acesso em: 21 de 

mai. 2019. 

Entrada 

Classe gramatical 

Pronúncia correta das palavras 

 

Separação 
silábia 

http://www.aulete.com.br/felicidade
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Módulo III– A escrita do texto
55

 

Local: sala de aula e/ou biblioteca 

Tempo: 02 aulas 

Práticas de linguagem: Leitura, escuta e escrita  

Recursos: exemplares de dicionários, cópias para produção escrita, cópias do quadro 

avaliativo dos colegas, cópia da tabela com os símbolos que nortearão a correção dos 

textos, cópias do texto utilizado no Verbetando no/do texto. 

Planejamento: providenciar as cópias que serão utilizadas. 

Ação Pedagógica Apresentar a proposta de escrita a qual será dividida em duas etapas e 

as folhas que serão utilizadas na atividade; 

Refletir sobre a complexidade de elaborar uma definição relembrando os textos 

trabalhados nos quais os autores expressaram-na sobre o termo felicidade; 

Solicitar que os alunos releiam o texto e selecionem palavra
56

 com a qual eles 

escreverão sua própria definição; 

Solicitar que reescrevam o trecho escolhido, pesquisem no dicionário o significado 

adequado ao contexto e reescrevam-no na folha indicada; 

Solicitar aos alunos que escrevam na folha de rascunho sua definição para o termo 

escolhido, de acordo com sua percepção e visão de mundo; 

Entregar a folha avaliativa e propor a troca dos textos para o feedback do colega; 

Recolher os rascunhos para a correção. 

Produção Final 

Local: sala de aula  

Tempo: 03 aulas 

Práticas de linguagem: Produção de texto 

Recursos: folhas para a escrita definitiva, cópias do teste de saída 

Planejamento: trazer os rascunhos dos alunos com as devidas correções para o feed 

back do professor. 

Ação Pedagógica Conversar com o aluno autor do texto sobre as correções que devem 

constar na revisão do texto; 

Solicitar a reescrita do texto revisado na folha adequada; 

Aplicar o teste de saída 

                                                             
55

 Optamos pela escrita de 01 (um) parágrafo no qual o estudante apresentará sua definição para uma 
palavra escolhida por ele no texto trabalhado no módulo II. 
56

 Sugerimos as referentes às emoções, pois felicidade faz parte desse campo semântico. 
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Figura 2 imagem do verbetando no/do texto juntamente com os brindes a serem sorteados   

Peças do jogo 

Verbetando no texto: 

- O suporte Verbetando no/do texto       

- O texto com linhas numeradas; 

- Estrutura física do jogo ou uma caixa a critério do professor (para colocar os verbetes); 

- Verbetes de palavras retiradas do texto trabalhado em aula; 

- Brindes para os ganhadores. 

Verbetando do texto: 

- O suporte Verbetando no/do texto       

- Cartelas
57

 com palavras retiradas de textos trabalhados em sala; 

- Verbetes das palavras retiradas dos textos; 

- Brindes para os ganhadores. 

Público-alvo: alunos, professores, público em geral  

Número de jogadores: 03 a 30 (podendo aumentar de acordo com a necessidade) 

                                                             
57

 As cartelas são geradas automaticamente no site do Bingo Cards Generation. Disponível em: < 

https://osric.com/bingo-card-generator/> Acesso em 19 abr. 2019. 

A dinâmica do jogo 
Verbetando no/do 

texto 

https://osric.com/bingo-card-generator/
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Figura 3 exemplo de cartela gerada automaticamente  

 

Descrição do jogo Verbetando no do texto 

.                      

FIGURA 4  FIGURA 5 FIGURA 6 IMAGENS DO JOGO  VERBETANDO NO/DO TEXTO 

O Verbetando é um jogo coletivo, embora cada um fique responsável por sua 

cartela/texto, ele só tem sentido com outros participantes. Cada um recebe uma cartela 

e/ou texto do jogo e vai buscando e marcando neles a palavra cujo verbete vai sendo 

sorteado. 

 Regras 

Entrega-se o texto
58

 com o indicativo das linhas numeradas ou cartela com 

palavras compiladas do(s) texto(s) aos estudantes. Faz-se a leitura silenciosa ou não do 

texto com eles. Antes de o jogo iniciar, podem ser feitos comentários e debate sobre o 

texto. O professor/facilitador já deve ter formado, antes desse momento, um corpus de 

verbetes a partir de palavras retiradas do texto em questão.  

 

 

                                                             
58

 Utilizamos o texto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Formamos também uma coletânea de 

textos, pertencentes a gêneros variados e que buscam definir felicidade e deles retiramos as palavras que 

formam as cartelas.  
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saudade     Datação: s.XIII  Ortoépia: au ou a-u  substantivo feminino 1sentimento 

melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou à 

ausência de experiências prazerosas já vividas (freq. us. tb. no pl.) 

Parabéns, você verbetou!  Para ganhar o brinde, realize o desafio: 

Fale para os colegas de que você sente saudade? 
FIGURA 7  EXEMPLO DE VERBETE QUE SERÁ SORTEADO 

Os verbetes, dobrados, já devem estar no suporte do jogo Verbetando. Eles 

podem vir com um desafio relacionado a um dos sentidos da palavra ou outro criado 

pelo facilitador. É feito o sorteio do verbete e dito em voz alta a entrada dele. Cada 

jogador de posse de sua cartela/texto vai marcando nela a palavra sorteada se ela aí 

constar. Em cada rodada, o participante pode completar uma coluna horizontal, vertical 

ou perpendicular. O facilitador deve informar isso aos participantes antes de começar o 

jogo. 

Tanto num quanto noutro caso, o participante que encontrar a palavra deve 

levantar a mão e gritar: “Verbetei!”. O participante que verbetou recebe o verbete, tem 

de lê-lo em voz alta e, se quiser, concretizar o desafio que contiver nele. Daí, recebe o 

brinde. Deve ficar acertado com o grupo que cada participante só pode receber um 

brinde. O ganhador pode auxiliar os colegas a encontrarem as palavras. Os brindes 

podem ser simples, dependendo do facilitador. Recomenda-se enumerá-los. O ganhador 

deve sortear o número e pegar o brinde correspondente a ele. O jogo termina quando 

não houver mais brindes. 

O jogador pode se declarar vencedor quando: 

- Verbetando no texto: encontrar a palavra no texto. 

- Verbetando do texto: no momento em que completar toda uma linha horizontal, 

vertical ou se conseguir formar duas palavras próximas uma da outra num desses 

sentidos. Nesse caso, aquele que faltar apenas uma palavra na cartela será beneficiado.  

Em caso de empate, verificar a ordem alfabética da palavra que falta. Ganha o que tiver 

a palavra que vier primeiro nessa ordem. 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

                     

 Tutorial : construindo o verbetando.                                

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Material para confecção: Cola branca, fita crepe, fita adesiva, tesoura, cola super-

bond, cola em bastão, régua, lata redonda (de leite em pó), estilete, palito para 

churrasco, folha de papel couro ou papelão de caixa de sapato. 
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1- Imprima as formas do gabarito em PDF na 

folha de oficio A4. 

 

  
2- Cole as formas no papelão e recorte-as. 

 

 
 

3- Imagem das formas recortadas        

  

     
4- Cubra as formas com papel couro, use a 

cola branca para colar. Pegue as hastes, fure 

as pontas delas, firme a base e insira o palito 

de  churrasco.                     

 

 

 
5- Prenda o papel couro na forma circular 

com fita  

adesiva, dobre-o recobrindo a lata e 

mantenha-o fixo nela. 

                  

     
6- Faça um furo em cada uma das bases com a tesoura. 

Teste a abertura com o palito. 

 

 

 

 
7- Cole com super-bond a parte  inferior do cone. 

Depois de seco,  retire a lata destacando as fitas. 

Recorte com estilete as 05 (cinco) partes                                                                          

iguais   para formar a caixinha. 

 

 

 

 
8 Monte as peças do verbetando   com as partes já 

coladas    em uma base mais larga                 

9-Faça dobra da abertura do cone, fazendo um vinco 

sobre o papelão pressionando com a régua a parte  não 

cortante do estilete e dobre.  

 

                  
10- Pinte as peças com spray ou tinta gouache 
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