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Proposta de intervenção didática  
QUADRO DE CONHECIMENTO (SVA)1

 

Atividade antes da exibição do filme 

S (sei)  V (Vou/Quero) 

• Descobrir o que o aluno sabe sobre o filme. 

Se não souber nada, o(a) educador(a) pode 

utilizar o título da obra ou a imagem da capa 

para iniciar a discussão em sala.  

• Educador(a): atenção ao conhecimento de 

mundo do(a) aluno(a) e sua relação com a 

sociedade. 

• Espaço para o(a) aluno(a) escrever o que 

espera do filme ou pretende aprender. 

• Aluno(a): Espaço para escrever possíveis 

dúvidas. 

• Momento de elaboração de hipóteses 

sobre o tema (que podem ser ou não 

comprovadas com a exibição do filme). 

 

Atividade após a exibição do filme 

A (Aprendi) Observações adicionais 

• Aluno(a): responder às dúvidas levantadas 

na discussão prévia, com base nas situações 

e cenas do filme (trazer exemplos). 

• Discussão: Momento de comprovar ou não 

as hipóteses. 

• Discussão em sala sobre: temática do filme, 

pontos importantes, assuntos e situações 

polêmicas (retomada de informações). 

• Linguagem cinematográfica: cenas e 

personagens da trama. 

• Destaque: cenas, polêmicas da trama e 

situações importantes no filme. 

• Análise: linguagem cinematográfica e 

construção da história/protagonista. 

• Escrever sobre o local e o tempo onde se 

passa a história do filme. 

• Destaque para o personagem ou 

personagens que o(a) aluno(a) mais se 

identificou e por que? 

  

Propostas para aplicação 

1. Quadro de Conhecimento: tópicos da discussão em sala 

2. Produção escrita: texto dissertativo ou ensaio crítico; 

3. Criação/adaptação: conto, crônica, teatro, recriação audiovisual de cenas; 

4. Polêmica/Temática: Debate entre grupos; 

Opcional: Avaliação com questões dissertativa ou Resenha. 

                                                           
1 1 Este “Quadro de Conhecimento” elaborado pelo grupo de estudos InterArtes da UFGD foi baseado na atividade de modelização 

didática desenvolvida pelo grupo da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FAPSE), da Universidade de Genebra 

(UNIGE), apresentada pela Profa. Dra. Glaís Sales Cordeiro, no âmbito da Escola de Altos Estudos, na disciplina Tópicos Especiais 

I. A iniciativa contempla as atividades do Programa de Cooperação Internacional da CAPES, que em parceria com a Faculdade de 

Comunicação Artes e Letras (FACALE), da Universidade da Grande Dourados (UFGD), promoveu aulas para alunos da graduação 

e do Programa de Pós-Graduação em Letras da instituição, no período de 16 a 20 de março de 2015. 
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