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PLANO DE TRABALHO DO 1º ENCONTRO 

 

Fábula: AS TRÊS PENEIRAS 

 

(Apólogo do Filósofo Grego Sócrates (séculos 5º e 6º A.C) 

 

DATA: 30/10/2018 

 

HORARIO  ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURAÇÃO 

8h e 30 

min. 

Momento de descontração (quebra-

gelo) – dinâmica: telefone sem fio ( 

vinculada a temática da fábula em 

questão) 

5 a 10 minutos 

8h e 40 

min. 

Leitura da Fábula e explanação.  20 minutos 

9 horas Questionamentos e debates 30 minutos 

9h e 30 

min. 

Lanche com breve iniciação musical 15 minutos 

9h e 45 

min. 

Atividades práticas de colagem e 

elaboração de textos e frases dentro 

da temática, com música  

1 hora e 15 minutos 

10h e 30 

min. 

Encerramento. (TAREFA) 5 minutos 

 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 

1 globo terrestre; 

2. Imagem alusiva à Sócrates 

3. Pastas individuais 

4. Papel Sulfite 

5. revistas 

6. canetas coloridas 

7. lápis de cor; 

8. apontadores; 

9. borrachas; 

10. réguas; 

11. tesouras sem ponta que serão recolhidas ao final; 

12. giz branco e colorido; 

13. caixa de som; 

14. Cópias da fábula. 

 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. Inicialmente prepara-se a sala tornando-a mais adequada para as 

atividades. Em seguida coloca-se vários pontos de interrogação na 

lousa onde se escreve uma frase emblemática acerca do tema: Quais 

são os perigos de se levar as fofocas adiante, no intuito de iniciar-se 

a reflexão;  

2. Posteriormente serão distribuídas as pastas de cada uma das 

adolescentes com cópias da fábula para as internas acompanharem e 

exercitarem a leitura; 

3. Após, dá-se início ao momento de descontração (quebra-gelo): 

a. Música: mão para frente; 

b. Dinâmica:  Telefone sem fio: Os adolescentes formam um 

círculo e uma frase e falada por um dos monitores ao ouvido 

de um deles, que procede da mesma forma com a pessoa que 

está ao seu lado e assim por diante. Ao final, a última pessoa 

declara em voz alta a frase que chegou ao seu ouvido. 

Normalmente esta frase nada tem com a que foi dita no início. 

Deste modo inicia-se as atividades referentes a mentira e 

fofoca. 

4. No momento da Leitura da Fábula : As Três Peneiras, efetuar-se-á a 

leitura propriamente dita, contextualizando a Grécia Antiga e o 

filosófo Sócrates , ensinando-as inclusive a utilizar o globo terrestre. 

5. Em seguida dá-se inicio aos questionamentos e debates pelas 

adolescentes monitoradas pela equipe do NUDECA. 

6. Posteriormente  será servido um pequeno lanche, ocasião em que 

será abordada a temática música, levando-se ao conhecimento das 

meninas breve história da música. 

7. Em seguida as adolescentes executarão atividades com colagem em 

papel sulfite e criação e escrita de frases acerca da temática 

abordada, guardando em suas pastas. Durante o processo criativo 

será tocada uma música erudita. 

8. Por fim encerra-se as atividades, passando tarefas para as meninas 

refletirem acerca da temática deste primeiro encontro. 

 

 

 

 

 

 


