6

PREPARAR

RECURSO 4

Seu roteiro

Abaixo você encontra um exemplo de roteiro, talvez ele o ajude. Para fazer
o seu roteiro, basta você substituir o conteúdo do exemplo pelo seu próprio
roteiro.
Tempo

Atividade

Explicação

Fazer

Responsabilidade

8h30min

Preparar a sala de
aula

- Verifique o
projetor
- Cadeiras em
círculo
- Pendure a linha
de tempo

Imprimir linha de
tempo

Eu e o técnico da
escola

9h-9h10min

As crianças chegam

9h10min9h15min

O professor me
apresenta

9h15min9h20min

Boas vindas e
introdução

Apresento-me e
digo o que faremos
hoje

Pensar em como
me apresentar

9h20min9h25min

Explicando
aquecimento
Salada de frutas

9h25min9h55min

Aquecimento

9h55min10h

Fechar a atividade

10h10h05min

Explicando '3
pessoas, 3 coisas'

Completar
a atividade,
agradecer e
convidar todos a se
sentarem de novo

1
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Tempo

Atividade

Explicação

10h05min10h25min

3 pessoas, 3 coisas

Dar a cada grupo
5-10 min. para
encontrar 3
semelhanças.
Quando todos
tiverem terminado,
peça a cada
grupo que cite as
3 semelhanças
encontradas

10h25min10h35min

Introduzindo Anne
Frank

Pergunte o que
sabem sobre Anne
Frank

Pense sobre por
que quero contar
sobre Anne Frank e
o que sua história
significa para mim

10h35min11h

Contando a história
de Anne Frank

Lendo passagens
do diário e faça
perguntas

Escolha as
passagens.
Defina as
perguntas que irá
fazer na aula sobre
o texto

11h11h30

Linha do Tempo de
Anne Frank

1 Distribua fotos,
peça para
discutirem em
pares (5 min.)
2 Peça a cada par
para apresentar a
imagem e o que
eles acham que é

Impressão das
fotos e a linha do
tempo; fita adesiva

11h30min12h15min

Por que lembrar

2

Fazer

Responsabilidade
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Tempo

Atividade

Explicação

Fazer

12h15min12h25min

Encerramento da
oficina

Perguntar a alguns
deles o que vão
lembrar da oficina,
o que eles vão
contar sobre isso
em casa.
Agradecer por se
juntarem à oficina

Anote as respostas

12h30min12h45min

Limpeza

Limpando a sala,
retirando a linha de
tempo e pegando
as fotos, etc.

12h45min14h

Avaliação do
almoço

Almoço com a
equipe na cafeteria
e avaliação da
oficina

3

Tome notas

Responsabilidade
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Tempo

Atividade

Explicação

4

Fazer

Responsabilidade

