
 

 

PROFESSOR(A) Ana Paula e Aline     II TRIMESTRE 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa e Redação                           7º ano    

 

 

ROTEIRO DE TRABALHO 

 

LIVRO: "Pois É, Lá Vou Eu" 

 

 

QUERIDOS ESTUDANTES,  

 

 Nesta unidade lemos o livro "Pois É, Lá Vou Eu" da escritora Edna 

Bueno. 

 Conhecemos Tatiana, uma jovem que nasceu com uma perna 

deficiente. Tati é uma garota sensível, inteligente e muito determinada. 

Além das dificuldades que encara em seu dia a dia, ela também é alvo de 

bullying e tem que enfrentar a perseguição de alguns colegas de turma, só 

pelo fato de ser diferente.  

 Ela transpõe barreiras ao longo da narrativa graças ao apoio que 

recebe da escola, dos amigos e o amor incondicional de sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO 

VILAS 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Todos nós já presenciamos, em algum momento, uma situação de bullying e 

(atitude agressiva intencional e repetitiva que ridiculariza, agride e humilha o outro), 

sabemos como essa prática pode magoar quem está envolvido no conflito.  

 A palavra inglesa ‘bully’ significa valentão, brigão. Atos como empurrar, 

bater, colocar apelidos ofensivos, fazer gestos ameaçadores, humilhar, rejeitar e 

ameaçar são classificados como bullying - infelizmente, um problema mundial.  Na 

maioria das vezes, é visto como brincadeira própria do amadurecimento da criança, 

mas é devido a essa interpretação equivocada que a prática vem se alastrando 

cada vez mais.   

 A personagem Taty vivenciou situações de bullying na nova escola. Agora, 

temos a oportunidade de minimizar seu sofrimento mudando o desfecho em uma 

das principais cenas do livro.  

=> Aproveite a chance de fazer a diferença! Hoje na ficção e, amanhã quem sabe, 

modificando a realidade de alguém próximo a você!  

OBJETIVO GERAL  

 

Apresentar um novo final para a cena do corretivo nos óculos, possibilitando a 

inclusão de um desfecho mais respeitador para a vítima - com elaboração de 

texto teatral (em forma de ESQUETE) e a encenação do mesmo apresentado 

em vídeo.  

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS  

 

Língua Portuguesa e Redação 

 

AÇÕES / METODOLOGIA 

 

 Leitura individual do livro "Pois É, Lá Vou Eu" da escritora Edna 

Bueno. 

 Sensibilização da temática Bullying por meio de atividades 

diversificadas (apresentação de slides, análise de vídeos, debate 

sobre o tema...).  

 Produção de leitura abordando aspectos positivos e negativos 

descritos pelo narradora-personagem a respeito da sua trajetória 

pessoal e escolar, assim como conflitos enfrentados pela mesma ao 

longo da narrativa. 

COLÉGIO 

VILAS 



 Apresentação da atividade prática e da cena escolhida para nortear o 

trabalho. 

 Divisão/organização de equipes. 

 Pesquisa individual sobre o Gênero textual ESQUETE.  

 Reunião (em grupo) para elaboração da cena final. 

 Produção em equipe da primeira versão do texto. 

 Produção da segunda versão do texto-definitivo e entrega no prazo 

combinado. 

 Entrega da apresentação encenada pela equipe em vídeo.  

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Pontuação Geral: 5,0 

 

Língua Portuguesa Redação 

  

1,0- Pesquisa Esquete 1,5- Versão I do texto 

2,0-Texto definitivo 1,5 -Versão definitiva 

2,0- Encenação 2,0- Encenação 

 

PERÍODO 

 

II TRIMESTRE  

 

22/07 a 26/07- Entrega da versão definitiva dos textos e socialização das 

cenas gravadas. 

OBS- O material deverá ser enviado para linguagensmendel@gmail.com 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLO DE ESQUETE 
 

TÍTULO: 

BULLYING NA ESCOLA - A outra face da violência.  

 

AUTORES:  

Dallva R. Manu C. e Clara M. e Letícia M 

 

SINOPSE:  

Trata dessa problemática, frequente nas nossas escolas, hoje. 

Antes já existia, mas não víamos assim. Porém, além do assunto 

"bullying" expomos também na esquete outro problema: o preconceito 

contra os deficientes (instigando para o projeto Educação Inclusiva), o 

preconceito as classes sociais menos favorecidas e o preconceito racial. 

Através das personagens Rebeca, Ana e Lucas que sofrem traumas na 

sua infância pelos os colegas da escola, que os rejeitam e os humilham. 

Renata, Carla, Douglas e Júnior fazem bullying com eles, perante os 

colegas. Mostra o problema, mas a solução parte de quem se atenta e 

passa a observar o que acontece muitas vezes nas "brincadeiras" das 

crianças, durante os recreios, em nossas escolas.  

FIQUEM DE OLHO! AMIGO SIM!!! BULLYING, NÃO!! 

 

https://www.recantodasletras.com.br/roteiros-de-esquetes/6471027 

 

A OUTRA FACE DA VIOLÊNCIA  

     De Dallva Rodrigues Com apoio de Manu 

Cristina, Clara Mendes e Letícia Medeiros  

 

Pátio da escola. Alunos chegando.  

Rebeca vai se aproximando. Ela é cega. Renata, que conversava com Carla, 

vai ao seu encontro e começa a brincar com ela, fazendo bullying. Os alunos todos 

riem, com exceção de Lucas. Rebeca vai ficando agoniada, e quase cai. Ana 

(novata na escola) vai chegando, segura Rebeca e, defende-a de Renata.  

 

Ana – Pára! Você não pode zombar da deficiência das pessoas assim. Deixa ela 

em paz!  

Renata – Ah é? E quem é você pra mandar em mim? 

Carla – Quem é você, Coisinha?! 

(todos riem. exceto, lucas, que só observa de longe).  

Ana – Eu tenho nome! Me chamo Ana! 

Carla – Que saco! Mais uma pobretona nessa escola! Vou reclamar com a 

coordenação que estão baixando o nível daqui! Não quero me misturar com esse 

povinho de favela! 

https://www.recantodasletras.com.br/roteiros-de-esquetes/6471027


Todos gritam: FAVELADA!!! FAVELADA!!! E riem!  

Carla (Continua o bullying, pegando a mochila dela) – Olha essa mochila?!!! Além 

de pobre é suja! Na sua casa não tem água, não? E esse tênis??? Mais velho que 

meu avô!... Se toca, Coisinha! Aqui não é lugar pra você!!! SAI FORA! VAZA 

DAQUI !!! 

(Carla joga as coisas dela no chão) 

Todos gritam: VAI EMBORA!!! SE MANDA!!!  

Ana chora e pega suas coisas, e vai saindo. Rebeca, chama ela, que volta, acuada.  

Rebeca – ANA! ANAAAA!!! VOLTA AQUI, POR FAVOR! Cadê, você?  

Ana (Se aproxima, com voz chorosa) – Aqui, Rebeca!  

Rebeca – FICA! Fica aqui! Você não precisa se sentir inferior a ninguém! Classe 

social, hoje em dia, não é mais motivo de preconceito. Elas não têm direito de tratar 

você assim!  

Renata – CALA A BOCA, CEGUINHA! Você também devia tá em casa! Assim não 

atrapalhava a gente!  

(Todos agora VAIAM as duas! Lucas, dessa vez se mete).  

Lucas – PAREM! PAREM COM ISSO! JÁ CHEGA! EU VOU CHAMAR A 

DIRETORA!  

(Douglas e Júnior se aproximam, e começa o bullying com Lucas).  

Douglas – IIIIIIIIh... Agora completou! Lá vem o NEGUINHO, galera!  

(Todos VAIAM novamente).  

Júnior (Rindo) – Neguinho??? NEGÃO!!! Olha o tamanho dele!!!  

(Todos riem do Lucas).  

Lucas – Cala a boca, vocês dois, senão eu quebro a cara de vocês ao meio!  

Douglas (Imitando luta de box) – Pois, vem! Vem, NEGÃO!  

Júnior (Colando em Douglas) – Você é GORDO! Mas, não é 2!  

(MAIS VAIAS).  

Ana (Segurando o Lucas) – NÃO, LUCAS! Violência não! Isso não leva a nada! 

Lucas – Mas, eu não aguento mais, Ana! Eu cresci nessa escola, ouvindo esses 

caras me sacaneando! Agora eles vão ter o que merecem!  

Carla (Se colocando de escudo na frente dos meninos) – Olha, que cena 

romântica!!! Tô até comovida!!!... Será que essa COR PEGA??? Cuidado, 

Coisinha... Não encosta muito, não!  

Rebeca (Gritando) – QUE É ISSO??? QUE HORROR!!! PRECONCEITO RACIAL 

É CRIME!!!  

(Todos começam a gritar e vaiar. A diretora chega, e grita pedindo silêncio).  

Diretora (Gritando) – O QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI???  

TODOS RESPONDEM AO MESMO TEMPO – BULLYING!!!  

A cena congela... 

Diretora (Fala para o público) – A opressão psicológica causa danos irreparáveis, 

prejudica o indivíduo por toda sua existência (...)  

(Todos começam a cantar a LETRA DA MÚSICA "AMIGO SIM! BULLYING NÃO".  

 

FIM       https://rl.art.br/arquivos/6471027.pdf 

https://rl.art.br/arquivos/6471027.pdf

