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Ensino Fundamental 1 e 2

SERGIPANIDADE

Valorizando a nossa cultura
Este plano de aula
foi elaborado por participantes
programa Educonex@o, que forma professores para o uso
tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem.

do
de

Disciplinas/Áreas do Conhecimento:
Português, Geografia, História, Artes, Estudos locais e regionais.

Competência(s) / Objetivo(s) de Aprendizagem


Reconhecer a importância da cultura Sergipana e sua identidade;



Conhecer a cultura folclórica Sergipana;



Entender as expressões típicas da região de Sergipe;



Identificar elementos do artesanato, da dança e da culinária Sergipana;



Aprender a utilizar técnicas da produção das histórias em quadrinhos e no aplicativo
de tinytap como recursos na aprendizagem.

Conteúdos:


População Sergipana;



Cultura Sergipana;



Folclore em Sergipe;



Histórias em quadrinhos;



Aplicativo Tinytap.

Palavras Chave:
Para Organizar o seu Trabalho e Saber Mais
1

O filme sobre Sergipanidade pode ser encontrado no youtube, sem necessidade de
legenda, por meio do seguinte link https://www.youtube.com/watch?v=UFIHfP_WvMA
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1. Para confeccionar a história em quadrinhos se faz necessário preencher o livro da
história de Sergipe no link http://www.ebah.com.br/content/ABAAABrlwAK/aracajuhistoria-quadrinhos
2. Conhecer o aplicativo para utilizar como ferramenta de construção e
desenvolvimento de aprendizagem link https://www.youtube.com/watch?
v=3aG7ZbG0Lt0

Proposta de Trabalho
Antes de iniciar, consulte os links sugeridos na área Para Organizar o seu
Trabalho e Saber Mais

1ª Etapa: Debate sobre a Sergipanidade
Promover um debate entre os alunos para verificar os conhecimentos prévios sobre sua
cultura Sergipana.

2ª Etapa: Exposição do conteúdo e exibição do vídeo sobre a
Sergipanidade
Faz-se necessário, em um primeiro momento, expor o conteúdo do vídeo sobre a
sergipanidade para que se possa conhecer diversos elementos da cultura sergipana. Em
seguida, realizar uma explanação oral, com ênfase na diversidade da cultura e do folclore
Sergipano.

3º Etapa: Confecção da história em quadrinhos
Essa etapa será iniciada a elaboração da história em quadrinhos. É necessário que no
conteúdo a ser abordado, seja enfatizado a produção de texto com elementos do
vocabulário local e as manifestações culturais da população regional.

O professor poderá

dividir a sala em grupos e orientar temas de pesquisa diferentes: População Sergipana;
Cultura Sergipana; Folclore em Sergipe;

4º Etapa: Exibição do vídeo sobre tinytap e a resolução das
questões interativas
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O vídeo será exibido como forma dos alunos aprenderem a utilizar o aplicativo tinytap nos
smartphones. Em seguida, participarão de um jogo interativo de perguntas e respostas
como critério avaliativo.

5ª Etapa: Apresentação dos trabalhos
A escola organizará um evento de apresentação das histórias em quadrinhos e
exibição da produção digital

Fabiane Vasconcelos Andrade Tojal; Karina Rodrigues da Silva Oliveira e Sidney dos
Santos Borges
NCE Aracaju
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