
SEQUÊNCIA DIDÁTICA

POLÍTICAS

PÚBLICAS

SÉTIMO

MOMENTO



Cidadania, democracia e gêneros textuais.

QUAL PROBLEMA SOCIAL DA MINHA CIDADE É CONSIDERADO O MAIS

IMPORTANTE E COMO MOSTRAR SUA IMPORTÂNCIA?

O objetivo nesta atividade é mobilizar conhecimentos sobre gêneros

textuais, modalizadores, operadores do discurso, relações de sentido de

verbos, advérbios e conjunções, e estabelecer relações com políticas

públicas.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

POLÍTICAS

PÚBLICAS

Possibilidades 

Interdisciplinares

Biologia

Geografia

História 

Língua Portuguesa

Matemática



Linguagens e suas tecnologias

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola,

no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de

caracterização dos sistemas de comunicação.

H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e

informação para resolver problemas sociais.

H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação,

considerando a função social desses sistemas.

H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos

sistemas de comunicação e informação.

Competências e habilidades do ENEM abarcadas nesta atividade:
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Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de

significados, expressão, comunicação e informação.

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes

linguagens e suas manifestações específicas.

H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais util izados

com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo,

pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.

Competências e habilidades do ENEM abarcadas nesta atividade:
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Linguagens e suas tecnologias

EM13LP27 - Organizar situações de estudo e util izar procedimentos e estratégias de leitura

adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão.

EM13LP29 - Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico,

levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e

comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos colocados e demais elementos do contexto

de produção, como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-

se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.

EM13LP30 - Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e

multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e a

hierarquização das informações, questionando fontes não confiáveis e problematizando enfoques

tendenciosos ou superficiais.

EM13LP32 - Selecionar, elaborar e util izar instrumentos simples de coleta de dados e informações

(questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos

obtidos, que atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa.

Competências e habilidades da BNCC abarcadas nesta atividade:
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EM13LP33 - Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos

e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia

(colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório

multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais,

seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto

de produção e util izando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a

engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.

EM13LP37 - Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no limite, a não

neutralidade) em textos noticiosos, comparando relatos de diferentes fontes e analisando o recorte

feito de fatos/dados e os efeitos de sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo autor do

texto, de forma a manter uma atitude crítica diante dos textos jornalísticos e tornar-se consciente

das escolhas feitas como produtor.

EM13LP41 - Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia diante de acontecimentos e

questões de relevância social, local e global, comparando diferentes enfoques e perspectivas, por

meio do uso de ferramentas de curadoria de informação (como agregadores de conteúdo) e da

consulta a serviços e fontes de checagem e curadoria de informação, de forma a aprofundar o

entendimento sobre um determinado fato ou questão, identificar o enfoque preponderante da mídia

e manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as questões que afetam a coletividade.

Competências e habilidades da BNCC abarcadas nesta atividade:
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EM13LP42 - Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de

comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais ou

outros ambientes digitais.

EM13LP44 - Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de

interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáticas,

documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de

opinião, textos de apresentação e apreciação de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e

outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais,

gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista,

crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

Competências e habilidades da BNCC abarcadas nesta atividade:
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A METODOLOGIA CIDADE EM JOGO 

INCLUI ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E 

CONTEÚDOS TRANSMÍDIA COM 

OS SEGUINTES OBJETIVOS:

Contribuir para que educadores incorporem estratégias

de ensino inovadoras às suas práticas pedagógicas,

com orientações e ferramentas intuitivas.

Potencializar a experiência de professores de diferentes

áreas do conhecimento na abordagem de assuntos que

envolvam o desenvolvimento de educação cívica e

liderança jovem em sala de aula, com a utilização do

game “Cidade em Jogo”, como fio condutor.

Estimular a utilização de estratégias de Aprendizagem

Baseada em Projetos e Gamificação, despertando um

maior interesse dos alunos nas atividades de sala de

aula, aumentando sua participação, desenvolvendo a

criatividade e a autonomia, promovendo o diálogo e a

resolução de situações-problema desafiadoras.

SOBRE A

METODOLOGIA



SOBRE A

METODOLOGIA 1º Momento: Apresentação do tema macro, 

justificativa de sua importância e pergunta desafio.

2º Momento: Construção de conhecimento superficial 

utilizando somente a memória operacional.

3º Momento: Aprofundamento do conhecimento, com 

interdisciplinaridade.

4º Momento: Atividade desafiadora, com transferência

para aplicação real do conhecimento.

5º Momento: Quiz.

6º Momento: Projeto coletivo.

7º Momento: Sistematização do conhecimento.

8º Momento: Para saber mais.

Através da Metodologia Cidade em Jogo foi

desenvolvido um amplo conteúdo pedagógico

com atividades para professores nas diferentes

áreas do conhecimento, com o intuito de criar

aulas e projetos mais atrativos para os alunos.

As sequências didáticas são formadas por oito

momentos e possuem um encadeamento lógico

para que o professor possa desenvolver o

máximo possível as competências e habilidades

abordadas em cada uma das atividades.

Compreendendo e respeitando a autonomia dos

professores, as sequências didáticas podem ser

adaptadas de acordo com a realidade e as

especificidades da sua sala de aula, com a

utilização de momentos isolados ou até mesmo

como um ponto de partida e inspiração para o

desenvolvimento das suas próprias atividades.



SISTEMATIZAÇÃO 

DO CONHECIMENTO
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SÉTIMO

MOMENTO
SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Neste grupo de atividades, queremos:

• Ensinar os alunos a sistematizar o

conhecimento. Por exemplo: “Agora que você

aprendeu sobre ..., crie um mapa de ideias

com até 10 pontos que você estudou nessa

aula”).

• Estimular a sistematização através de

diferentes recursos como fluxogramas,

infográficos, áudios (podcasts) para serem

compartilhados via WhatsApp, vídeos para

serem compartilhados via Youtube, Instagram

ou Facebook.

• Apresentar a resposta da pergunta-desafio

lançada no primeiro momento da sequência

didática.

• Criar entre professores e alunos o hábito de

sistematizar conhecimentos ao final de diferentes

tópicos de estudos ou projetos.



Criação de Infográfico

Neste momento, os alunos devem produzir um infográfico sobre os dados do problema social da sua

cidade que pesquisaram anteriormente.

Antes de produzir o infográfico com dados sociais, o professor deve apresentar aos alunos as

características desse gênero:

- faz uso de recursos visuais: imagens, desenhos, gráficos, dados, estatísticas, etc.

- usa pouco texto escrito

- coloca em evidência (cores destacadas ou em tamanho maior) dados mais importantes

- apresenta a fonte dos dados

Ao final, sugere-se que o professor crie um blog sobre os problemas sociais da cidade e cada aluno

poste o seu infográfico lá, junto com um texto introdutório. Como atividade, os alunos podem deixar

comentários em pelo menos 2 infográficos, deixando sua opinião no blog (não se esqueça de pedir que

eles coloquem seu nome no comentário).
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Gravação de paródias: tipos de argumentos

Para sistematizar o aprendizado sobre argumentação, os alunos, em grupos, devem escolher uma

música do seu gosto e criar uma paródia que retome os tipos de argumentos. A paródia deve ser

gravada como um videoclipe, em que os alunos podem aparecer ou não, mas devem cantar a música.

Ao final, paródia será apresentada para toda a turma.
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Mapa conceitual dos meus aprendizados

O professor pede para os alunos retomarem as palavras que lembram o que foi estudado neste projeto:

Vamos tentar lembrar o que estudamos? Que palavras mais marcaram vocês?

Enquanto eles falam, o professor escreve no quadro as palavras. A partir das palavras colocadas no

quadro, peça para os alunos criarem um Mapa Conceitual do que aprenderam até agora, com o mínimo

de dez palavras. Reforce que eles podem acrescentar ou retirar palavras, pois as que as que estão no

quadro são sugestões. Os mapas podem ser feitos à mão ou o professor pode sugerir que os alunos

usem um dos aplicativos indicados neste link para criar seu mapa conceitual.

http://www.arede.inf.br/7-aplicativos-gratuitos-e-tutoriais-para-criar-mapas-conceituais/


Você pode enviar um e-mail para o endereço

contato@cidadeemjogo.org.br ou, se preferir,

preencha o formulário disponível em nosso portal.

Professor, como foi sua experiência?

WWW.CIDADEEMJOGO.ORG.BR

http://13.58.122.3/cidadeemjogo/
http://13.58.122.3/cidadeemjogo/
http://www.cidadeemjogo.org.br/
http://www.cidadeemjogo.org.br/

