
 

Considerações  Planejamento 

Que informações serão apresentadas? 
- Anote informações essenciais para a exposição. 

-Espera-se, dos grupos, produção de tópicos sobre 
informações importantes sobre o assunto, relevantes para o 
contexto da turma. 

Qual será a sequência de etapas da exposição? Haverá 
apresentação, problematização, explicação, exemplificação…?  

- Os alunos refletem se é importante apresentar os oradores, 
o tema, se ele pode ser problematizado, se a explicação 
contará com exemplificações etc.  

A fala será  memorizada ou terá algum suporte, como slides?  - A utilização de slides é interessante para não tornar a 
exposição muito monótona e também para auxiliar os 
oradores a localizarem-se na apresentação. Por isso, 
sugere-se que eles optem pela utilização de slides.  

Que ferramentas tenho à disposição para realizar a 
exposição? 

- Os alunos precisam verificar o que a escola tem à 
disposição, como computadores para produção de slides, 
data show para reprodução etc. 

Se tiver slides, que informações do conteúdo é necessário 
constar? 

- É preciso decidir o que será apresentado pela fala e o que 
poderá aparecer em slides. 

Como essas informações serão apresentadas? Em tópicos, 
imagens…? 

- Das informações presentes nos slides, é preciso decidir quais 
podem ser imagens e quais tópicos, dependendo do assunto. 
Por exemplo, se o assunto for o sistema solar, nos slides, 
pode haver uma imagem representativa.  

A exposição envolverá interações com o público?   - Os estudantes refletem se é possível haver perguntas para o 
público ou se a interação ocorrerá principalmente por gestos, 
tom de voz etc. 

Há espaço para movimentação do orador(es)? Se sim, que 
tipos de movimentos serão esses? 

- Os alunos refletem sobre o espaço e espera-se que cheguem 
à conclusão de que não são necessários movimentos de 
deslocamento, mas sim de gestos com as mãos, por exemplo. 



Que entonação de voz será usada para prender a atenção da 
audiência? 

- Espera-se que eles percebam o tom mais alto da voz como 
recurso de envolvimento do ouvinte.  

Qual será o tempo disponível para apresentação? É possível 
realizar esse planejamento no tempo disponível? 

- Nesta parte, os alunos revisam os tópicos levantados a fim 
de verificar se realmente será possível realizar todas as 
atividades no tempo disponível. 

 


