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Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a Grade Curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.

UNIDADE 1 

APRENDER CANTANDO!

Objetivos:

•  Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção, e 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas.

• Ouvir e cantar cantigas populares.

• Observar e analisar o valor e a posição das letras nas palavras, visan-
do à compreensão da natureza do sistema alfabético.

• Identificar o número de letras e sílabas em palavras.

• Localizar palavras em listas ou textos conhecidos.

• Ordenar versos de textos conhecidos.

• Ajustar, em situações de leitura de textos memorizados, o texto fala-
do ao escrito, apoiando-se nos conhecimentos que se tem a respeito 
das letras.

• Recontar histórias conhecidas, recuperando algumas características 
do texto ouvido ou lido.

• Escrever palavras e pequenos textos conhecidos.
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Início de conversa

Professor! A Unidade propõe um trabalho integrado entre a parte verbal e 
musical de canções infantis, ampliando o repertório das canções conhecidas 
pela turma. A sequência de atividades busca tanto trazer para a sala de aula 
o gosto dos alunos por canções como promover a compreensão deste gênero, 
por meio do trabalho com a consciência fonológica dos alunos em fase de al-
fabetização, entre outros conhecimentos sobre a língua. Sempre inicie com 
a escuta coletiva da canção. Ouça novamente a canção, para que os alunos 
memorizem partes da letra. Assim, eles passam a ler, ajustando o falado (can-
tado, no caso) ao escrito, ou seja, as crianças, ao conhecerem a letra da can-
ção, agem como se estivessem de fato lendo, correndo o dedo sobre o texto, 
identificando partes do escrito. Esse conhecimento pode ajudar na reflexão 
sobre o sistema alfabético de escrita, ao levar a atenção dos alunos a palavras 
que rimam, versos que se repetem, sons que apresentam grafia diferente, 
etc. As crianças podem começar a se guiar pelo conhecimento da forma e do 
ritmo da canção para localizar o que está escrito. Neste momento, é inte-
ressante explorar algumas características do sistema de escrita e verificar o 
procedimento da escrita da professora: escrever da esquerda para a direita, 
respeitar a segmentação entre as palavras, escrever um título em cada linha 
para formar uma lista. A atuação do professor enquanto mediador é um dos 
fatores determinantes na qualidade da relação que o aluno manterá com o 
seu objeto de estudo. Durante o desenvolvimento da sequência, proponha aos 
alunos pelo menos duas atividades semanais de escrita no Caderno de Produ-
ção de Textos: escrita de palavras que rimam (da cantiga ou não), escrita dos 
títulos das canções, escrita de versos, escrita de estrofe e escrita de cantiga 
(texto de memória). As produções poderão ser: professor como escriba, em 
dupla, individual ou com auxílio do alfabeto móvel.

Roda de conversa

Material: aparelho de som, CDs com cantigas populares.

Organize os alunos em Roda e faça os questionamentos da página 13. De-
pois de ouvir os alunos, proponha cantar algumas cantigas. Converse com os 
alunos, ressaltando ora a letra, ora o ritmo, ora a sonoridades das palavras. 
Por exemplo: “O que mais chamou a atenção de vocês nesta canção?”; “Se a 
gente tivesse de bater com a mão no ritmo da canção, a gente conseguiria?”; 
“Como terminam os versos desta canção?” Explique a eles o que são versos 
dentro dos poemas.
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Hora do desafio 

Atividade 1

Material: quadrinhas populares.

Convide os alunos para brincarem no pátio com a cantiga “Ciranda Ciran-
dinha”. De volta à sala de aula, apresente a canção no livro, solicite que 
completem o texto com o nome próprio e acompanhem a leitura com o dedo. 
Aproveite para explorar algumas palavras e suas rimas e realizar alguns ques-
tionamentos: o que aconteceu com o anel? Por que o anel quebrou? E o amor, 
por que acabou? Leve para os alunos algumas quadrinhas, leia e deixe-as ex-
postas na sala. Escolha com a turma uma quadrinha para escrever no caderno 
de produção de texto. 

Rima: é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em 
usar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio (rima 
interna) ou no fim (rima final) do verso. 

Dentre os versos, existem também os que não possuem rima. Neste caso, 
são chamados de versos brancos (ou livres).

Atividade 2

Material: lápis de cor.

Volte ao texto “Cirandinha” e explore as rimas com os alunos. Leia várias 
vezes com eles, escreva na lousa os pares de rimas e peça-lhes que pintem os 
pares com cores iguais: cirandar/dar; quebrou/acabou; roda/embora.

Atividades 3, 4 e 5

Material: folha de sulfite, papel Kraft e caneta pilot.

Professor, peça aos alunos que pesquisem em casa os nomes das cantigas 
que os familiares cantavam quando crianças. Vai ser muito divertido conhecer 
a maneira de brincar das vovós!

No dia marcado para a devolução da pesquisa, em roda, peça que seus 
alunos contem como foram as entrevistas em casa. Ouça com atenção a fala 
das crianças. Proponha que os alunos escolham algumas cantigas para cantar 
e depois ajude-os a construírem um cartaz com o nome das cantigas que mais 
gostaram.



165

Atividade 6

Material: lápis e borracha.

Retome a canção “Cirandinha” com os alunos, leia a comanda, certifique-
-se que todos entenderam e depois peça-lhes que completem as palavras ocul-
tas uma a uma com todo grupo.

Atividade 7

Material: material de encarte 1, tesoura e cola.

Indague aos alunos se todos conhecem a canção “Marcha Soldado”.  Garan-
ta que todos cantem a canção e proponha então que, no material de encarte 
1, eles recortem os versos, organizem e colem no livro. Observe o movimento 
dos alunos, pois alguns podem não compreender a orientação.

Atividade 8

Material: lápis e borracha.

Na lousa, coloque uma palavra conhecida de uma quadrinha já trabalhada. 
Conte o número de letras uma a uma, de modo que os alunos percebam como 
e o que você está fazendo. Depois, explique sobre o número de sílabas e a di-
ferença entre letras e sílabas. Repita essa operação mais duas vezes ou até que 
todos compreendam. Só depois disso convide-os para realizar a atividade 8.

Atividade 9

Material: material de encarte 2, tesoura e envelopes.

Nessa atividade de encontrar palavras escondidas, você precisa exempli-
ficar na lousa algumas vezes para que todos compreendam. Explique que os 
desenhos servirão de pistas para que eles encontrem as palavras escondidas. 
Cada um deverá guardar seu jogo elaborado em envelope identificado. Exem-
plo: sacola/cola; sapato/pato.

Atividade 10

Material: lápis e borracha.

Professor, cante mais uma vez com seus alunos a canção “Marcha Soldado” 
e, então, coloque na lousa uma palavra retirada dos versos da canção e exem-
plifique o que pede o exercício. Repita até que todos entendam a atividade 
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proposta. Exemplo: Marcha – martelo, marmelada, mar, marmota, Marta; 
Quartel – quarto, quarteto, quarta, quarteirão, quartinho.

Atividade 11

Material: lápis e borracha.

Nessa atividade, você deverá cantar a canção “Terezinha de Jesus” várias 
vezes com os alunos. Que tal organizar um “teatro” para os alunos interpreta-
rem a canção? Depois, sugira a realização da atividade individualmente. Soli-
cite aos alunos que justifiquem suas escolhas e expliquem como procederam 
para encontrar as palavras.

Discuta oralmente: Teresa deu a mão para apenas um dos cavalheiros. Em 
sua opinião, por que isto aconteceu? Na segunda estrofe, foram utilizados 
numerais para indicar o quê?

Atividade 12 e 13

Material: lápis e borracha.

Cante novamente com os alunos a canção “Terezinha de Jesus”, enfati-
zando a melodia. Converse com os alunos a respeito das rimas existentes no 
texto. Coletivamente, realizem a atividade 12 refletindo sobre a sonoridade 
das palavras. Solicite que escolham uma estrofe (relembre com eles o que é 
estrofe) e a ilustrem com um desenho bem colorido. A seu comando, reúna-
-os em roda para que compartilhem seus desenhos e contem a todos porque 
escolheram as estrofes que escolheram.

Atividade 14

Material: lápis e borracha.

Professor, exemplifique na lousa o que pede o exercício para assegurar-se 
de que todos saberão o que fazer. Solicite que leiam as palavras uma a uma, 
pedindo que assinalem a que corresponde à imagem. Solicite aos alunos que 
justifiquem suas escolhas e expliquem como procederam para encontrar as 
palavras solicitadas.

Atividade 15 e 16

Material: livro ou slides com a história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, 
lápis, borracha e lousa digital.
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 Leia o livro antecipadamente e prepare as pausas para despertar o interes-
se da turma. Não esqueça que as crianças terão que encontrar os personagens 
nas ilustrações do livro. Arrume a sala para a Hora da História! Peça aos alu-
nos que sentem em círculo confortavelmente. Mostre a capa do livro, leia o 
título e pergunte-lhes se eles conhecem o livro e o que imaginam que ele vai 
contar. Não se esqueça de falar um pouco dos autores. Leia a história devagar, 
mostrando as imagens tranquilamente. Espere que os alunos se manifestem 
e participem conforme você avança na leitura. Ao final, pergunte aos seus 
alunos se realmente gostaram e entenderam a história. Não hesite em contá-
-la novamente. Nesse momento, faça algumas perguntas a respeito do texto e 
da ilustração, de modo que os alunos mostrem que conseguiram interpretar a 
mensagem. Exemplo: como podemos saber que este braço é da Cinderela? Por 
que o cesto do  neném está no rio? Quem ajudou João e Maria?

Na atividade 16, faça nova leitura e peça aos alunos que produzam uma 
lista com os nomes dos personagens da história “Pêssego, pera, ameixa no 
pomar”. Neste momento, pode-se dividir a turma e solicitar que primeiro 
construam os nomes com o alfabeto móvel, ou usar o jogo da preguicinha.

Atividade 17

Material: livro ou slides com a história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, 
lápis, borracha e lousa digital. 

Retome a história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, brincando com as 
rimas que aparecem no decorrer do texto. Ajude seus alunos a destacarem 
essas palavras e escreva-as na lousa, explicando que, desta vez, não poderá 
aparecer os nomes dos personagens.

Atividade 18

Material: lápis e borracha.

Cante a canção “Pai Francisco” várias vezes até que os alunos aprendam ou 
relembrem. Depois, auxilie-os a completarem as palavras que estão faltando. 
Espere que eles se manifestem antes de escrever a palavra na lousa. Solicite 
que primeiro construam as palavras com o alfabeto móvel.

Atividade 19

Material: lápis e borracha.

Para realizar essa atividade, os alunos precisarão saber exatamente como 
realizá-la, portanto você poderá usar a lousa e o nome de alguns alunos para 
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exemplificar como deverão contar as letras para descobrir qual a menor ou a 
maior palavra.

Atividade 20

Material: lápis e borracha.

Essa atividade já é conhecida dos alunos e possui um banco de palavras. 
Sua criatividade poderá fazer os alunos aprenderem e se divertirem com su-
cesso. Solicite aos alunos que justifiquem suas escolhas e expliquem como 
procederam para encontrar as palavras solicitadas.

Atividade 21

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Professor, você pode iniciar essa atividade com o alfabeto móvel. Permita 
que os alunos manuseiem as letras e construam palavras livremente. Exempli-
fique na lousa a proposta da atividade até que todos tenham entendido. Não 
se esqueça de adaptar a atividade para as hipóteses iniciais de escrita e, se 
necessário, peça ajuda ao Professor Coordenador.

Atividade 22

Material: lápis e borracha.

Cante a canção “A barata diz que tem” várias vezes com seus alunos. Dê um 
exemplo bem claro da comanda para que os alunos realizem a atividade com 
segurança. Ajude-os, inicialmente, a encontrar as palavras certas, relembran-
do a canção. Solicite aos alunos que justifiquem suas escolhas e expliquem 
como procederam para encontrar as palavras solicitadas.

Atividade 23 e 24

Material: lápis e borracha.

Nessas atividades, os alunos deverão refletir sobre a formação de novas 
palavras com o acréscimo ou supressão de uma letra (a letra R, no caso). Antes 
de iniciar, explore outras palavras além das apresentadas na Unidade.
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Atividade 25

Material: lápis e borracha.

Cante várias vezes a canção “O sapo não lava o pé”. Permita que os alunos 
também cantem sozinhos, em dupla ou em trios. Peça-lhes que organizem a 
atividade numerando os versos na ordem certa da canção. Colabore no que for 
possível e depois peça-lhes que escrevam a canção completa no livro.

Leia mais

Essas são algumas indicações, que não podem se esgotar nas poucas suges-
tões aqui apresentadas. Providencie um pequeno acervo de CDs e DVDs com 
diferentes cantigas populares para oferecer aos seus alunos um amplo reper-
tório da cultura do povo brasileiro.
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Pense e Responda

 A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de lei-
tura, por isso leia a comanda e as alternativas junto com eles,  repita a leitura 
no máximo duas vezes e solicite que os alunos escolham e marquem com um 
x a alternativa que eles acham que é a correta.

O importante nessa atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o 
assunto/conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem 
o procedimento de responder questões de uma avaliação. Mas, lembre-se que 
eles não possuem autonomia de leitura, por isso é importante que você leia 
para eles e explique-lhes integralmente como realizar a tarefa. Oriente-os 
para não falarem as suas respostas em voz alta, a fim de que cada um pense 
nas possibilidades individualmente.
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UNIDADE 2 

POEMAS, POEMAS E MAIS 
POEMAS!

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção, e 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas.

• Ler e ouvir pequenos poemas.

• Observar e analisar o valor e a posição das letras nas palavras, visan-
do à compreensão da natureza do sistema alfabético.

• Identificar o número de sílabas em palavras.

• Localizar palavras em listas ou textos conhecidos.

• Ordenar versos de textos conhecidos.

• Ajustar, em situações de leitura de textos memorizados, o falado ao 
escrito, apoiando-se nos conhecimentos que se tem a respeito das 
letras.

• Recontar histórias conhecidas, recuperando algumas características 
do texto ouvido ou lido.

• Escrever palavras e pequenos textos conhecidos.

Início de conversa
No início do processo de alfabetização, o trabalho de leitura e escrita deve 

ser instigado muito mais por meio de atividades orais, como comentários, re-
latos, orientações, explicações e acompanhamento do professor, já que os alu-
nos, nesse momento, não apresentam o mesmo conhecimento sobre a língua 
escrita. A oportunidade de usar a fala em situações significativas e próximas 
às práticas sociais reais permite ao aluno, ao longo da escolaridade, desenvol-
ver as competências necessárias para decidir o que e como falar e a maneira 
mais adequada de se expressar, bem como adequar a fala às circunstâncias em 
que ocorre a comunicação, à intenção comunicativa e ao interlocutor. Assim, 
os recitais de poemas e de parlendas, a cantoria de canções conhecidas e as 
situações de seminários e palestras são ótimas oportunidades para o trabalho 
com a língua oral.
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Aproveite as atividades que envolvem a escrita de palavras ou textos para 

propor adequações às diferentes hipóteses de escrita de seus alunos.

Diga, para os alunos com escrita silábica-alfabética e alfabética, que façam 
seus registros em duplas ou individualmente, enquanto você reúne os alunos 
com hipóteses iniciais de escrita para que, com as devidas intervenções suas, 
construam coletivamente o registro escrito.

Roda de conversa
Material: livros de poemas.

Professor, reúna os livros de poemas infantis mais coloridos e agradáveis 
que conhece. Pesquise no acervo da escola e prepare um ambiente confor-
tável para que os alunos sentem-se em círculo. Indague-os para saber se já 
ouviram falar de poemas. Aguarde as respostas e depois pergunte-lhes se co-
nhecem algum poema, se sabem para que servem e onde podemos encontrá-
-los. Ouça com atenção as respostas, porque cada um, a seu modo, tem um 
conhecimento prévio. Apresente-lhes os livros que você escolheu e permita 
que eles os manuseiem. Solicite a eles que elejam um ou dois para que você 
leia.

Hora do desfio

Atividade 1

Material: lousa digital, fotos de foca e pequenos textos informativos a res-
peito do animal.

Apresente o animal retratado no poema aos alunos através de fotos e pe-
quenos textos informativos, porque ele pode não ser conhecido por todos os 
alunos.

Faça a primeira leitura devagar e com entonação, enfatizando as rimas. 
Leia novamente e peça que os alunos acompanhem sua leitura com o dedo 
da esquerda para a direita. Não esqueça de falar do autor Vinicius de Morais.

Atividade 2

Material: nenhum.

Para essa atividade inicie perguntando aos alunos se eles gostaram do po-
ema, qual o animal personagem do poema e  qual a parte que eles mais gos-
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taram. Aguarde as respostas e deixe que eles comentem a respeito. Prossiga 
dizendo que a foca fica feliz com a bola no nariz, de acordo com o poema. 
Pergunte aos alunos o que lhes faz feliz. Permita que todos compartilhem as 
respostas.

Atividade 3 

Material: lápis, borracha e alfabeto móvel.

Solicite aos alunos que formem duplas livremente e escolham algumas pa-
lavras do poema e as reescrevam com o alfabeto móvel. Depois, peça-lhes que 
completem o quadro orientando e lembrando que um exercício semelhante já 
foi feito na Unidade 1 (atividade 8). Retome.

Atividade 4 e 5

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Professor, exemplifique na lousa a comanda dessa atividade e certifique-se 
de que todos compreenderam como realizá-la. Peça-lhes que copiem as pa-
lavras que destacaram no texto.  Ajude-os a escreverem uma nova rima para 
cada uma. Esta é uma atividade coletiva.

Atividade 6

Material: lápis e borracha.

Essa atividade exige modelização na lousa para garantir o entendimento. 
Aproveite este tipo de atividade como lição de casa e para aprendizado de 
formação de novas palavras. Ofereça o alfabeto móvel para a sua realização.

Atividade 7

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 21 da Unidade 1.
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Atividade 8

Material: lápis e borracha.

Essa é uma atividade que precisa ser realizada na lousa, coletivamente. 
Converse com os alunos e, juntos, pensem em como criar novos versos para 
que a estrofe fique engraçada e com rimas adequadas. 

Atividade 9

Material: lápis e borracha.

Explique aos alunos que todos participarão da atividade e juntos comple-
tarão as lacunas observando as imagens. Ao final, leia o texto elaborado pela 
turma, brinque com as rimas, crie outras e incentive seus alunos a fazê-lo 
também. Dica: utilize o jogo da preguicinha e o alfabeto móvel.

Atividade 10

Material: alfabeto móvel, lápis e borracha.

Para essa tarefa é preciso modelizar algumas vezes até que todos saibam 
como realizá-la. Distribua o alfabeto móvel para os alunos e junto com eles 
forme algumas palavras da atividade para ter certeza que todos tenham en-
tendido. Deixe que trabalhem individualmente ou em duplas.

Atividade 11

Material: lápis, borracha e adivinhas.

Antes de iniciar a atividade proposta, deixe que seus alunos explorem di-
ferentes livrinhos de charadas e adivinhas do acervo da escola. Leia devagar 
as orientações da atividade e coloque em prática as sugestões para resolvê-
-la. Faça a leitura pausadamente da primeira adivinha e espere a resposta. Se 
nenhum aluno conseguir responder, faça nova leitura e aguarde. 

Atividade 12

Material: alfabeto móvel, lápis e borracha.

Essa é mais uma atividade que exigirá o alfabeto móvel para exercício dos 
alunos. Modelize pelo menos duas vezes, com palavras diferentes, e verifique 
se todos entenderam as orientações.
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Atividade 13, 14 e 15

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Faça a leitura do poema de Sérgio Caparelli sem ler o título e questione 
seus alunos se descobriram do que trata o texto. Realize nova leitura, dessa 
vez de modo completo, e peça que os seus alunos pintem os espaços entre 
as palavras. Solicite que voltem ao texto, contem todas as palavras de cada 
verso e registrem esse número de palavras na frente deles. Em duplas, seus 
alunos deverão observar a atividade do colega para conferir as diferenças e 
semelhanças.

Atividade 16

Material: lápis e borracha.

Releia o poema com os alunos e peça-lhes que circulem as palavras que ter-
minam em ÃO. Acompanhe a evolução da atividade circulando entre eles para 
perceber se estão aptos para realizar uma atividade semelhante em casa. 

Atividade 17

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 21 da Unidade 1.

Atividade 18

Material: lápis e borracha.

Oralmente trabalhe com seus alunos a proposta da atividade. Utilize a pre-
guicinha para dar pistas das respostas. Isso pode ser divertido e interessante.

Atividade 19

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 20 da Unidade 1.
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Atividade 20

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 10 da Unidade 1.

Atividade 21 e 22

Material: fotos ou desenhos de hipopótamo, lápis e borracha.

Faça a leitura do poema “Minha cama” com graça e brinque com as pala-
vras. Pergunte aos alunos se eles já viram um hipopótamo, se acham que o 
animal é grande ou pequeno, onde vive, do que parece gostar. Prepare-se para 
exibir uma foto ou desenho do hipopótamo. Ouça os comentários e explique os 
possíveis equívocos. Exemplifique  com nomes de outros animais, assim como 
você fez na atividade 8 da Unidade 1.  Em seguida, diga a comanda da ativi-
dade 22. Aproveite para conversar a respeito do Projeto Ambientação: Água.

 

Atividade 23

Material: lápis, borracha e alfabeto móvel.

Há necessidade de explicar muito bem essa atividade, porque ela parece 
simples mas pode ser de difícil entendimento para os alunos com hipóteses 
iniciais de escrita.  Adapte como achar melhor, mas utilize o alfabeto móvel.

Atividade 24

Material: lápis e borracha.

Essa atividade já é conhecida dos alunos, porém não possui banco de pa-
lavras. Solicite-lhes que façam no caderno a lista das palavras propostas na 
atividade. Brinque com o jogo de auditório e só depois peça que realizem a 
cruzadinha. Sua criatividade poderá fazer os alunos aprenderem e se diverti-
rem com sucesso.

Atividade 25

Material: jornais, revistas, tesoura e cola.

Prepare o material necessário para desenvolver essa atividade na sala de 
aula. Organize duplas de alunos com hipóteses de escrita aproximadas, divida 
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o material e peça-lhes que recortem palavras de acordo com a comanda e 
depois colem no livro seguindo  a ordem. Deixe que as duplas compartilhem as 
palavras encontradas e socializem o trabalho final.

Atividade 26 e 27

Material: lápis, borracha e imagens do bicho-preguiça.

Leia o título do poema de José Paulo Paes para seus alunos e questione-os 
a respeito da palavra “emprego” e qual o seu significado na vida das pessoas. 
Indague sobre o emprego das pessoas com as quais eles convivem. Leia o poe-
ma com calma, após ter mostrado algumas fotos do animal aos alunos. Solicite 
a eles que pensem quais os novos empregos que poderiam ser oferecidos ao 
bicho-preguiça. Tendo você como escriba, os alunos deverão construir novas 
estrofes para o poema.

Atividade 28

Material: lápis e borracha

Siga as orientações da atividade 11 da Unidade 2.

Atividade 29

Material: lápis e borracha.

Essa atividade já é conhecida dos alunos, porém não possui banco de pa-
lavras. Solicite–lhes que façam no caderno a lista das palavras propostas na 
atividade. Brinque com o jogo de auditório e só depois peça que realizem a 
cruzadinha. Sua criatividade poderá fazer os alunos aprenderem e se diverti-
rem com sucesso.

Atividade 30 e 31

Material: lápis e borracha.

Relembre com seus alunos os títulos dos poemas com os quais já trabalhou 
ou os que eles tenham gostado muito durante a hora da leitura. Faça com eles 
uma lista na lousa, conforme forem lembrando, e peça-lhes que escrevam no 
livro os títulos de seus poemas preferidos. Em outro momento, faça com eles 
uma votação para eleger o preferido da turma, a fim de que escrevam no 
caderno. 
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Leia mais 

São algumas indicações literárias, que não podem se esgotar nas poucas 
sugestões aqui apresentadas. Quando assistimos a um filme que nos encanta, 
emociona, diverte, compartilhamos com os outros esses sentimentos e tenta-
mos convencê-los de que vale a pena viver essa experiência.

O mesmo acontece quando lemos um livro, pois certas narrativas nos são 
tão significativas que nos fazem indicá-las para outras pessoas e convidá-las a 
fazer a mesma leitura.

Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contexto 
intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar 
na escola ou em outros lugares as leituras que lhe chamaram mais a atenção.

Para que isso seja vivido com mais intensidade, grupos (de faixa etária pró-
xima) de uma mesma escola, ou salas de diferentes instituições, podem fazer 
uma parceria, indicando leituras preferidas uns para os outros. Caso os alunos 
não escrevam convencionalmente, podem ser produzidas resenhas por meio 
do professor, que atuará como escriba.
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Pense e Responda

Lembre-se de que a maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem 
autonomia de leitura, por isso leia a comanda e as alternativas junto com os 
alunos, repita a leitura no máximo duas vezes e solicite que os alunos esco-
lham e marquem com um x a alternativa que eles acham que é a correta.

O importante, nessa atividade, é verificar o que eles aprenderam sobre o 
assunto ou conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprende-
rem o procedimento de responder questões de uma avaliação. Mas lembre-se 
de que a maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não tem autono-
mia de leitura, por isso é importante que você leia para eles e explique-lhes 
como procurar a alternativa que acham ser a correta. Oriente-os para não 
falarem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 1 
UMA CIRANDA DE NÚMEROS 
TODOS OS DIAS!

Objetivos:

• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto 
social (para quantificar, ordenar, codificar e medir), em situações- 
-problema que envolvam a construção da sequência numérica, pro-
cedimentos de contagens e medidas presentes em seu cotidiano.

• Explorar as escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com 
base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral 
e de registros pessoais.

• Resolver situações-problema que envolvem comparar duas cole-
ções do ponto de vista da quantidade de elementos, organizar uma 
coleção que deve ter tantos elementos quanto uma outra ou ainda 
organizar uma coleção que deve ter o dobro ou o triplo de elemen-
tos de outra.

• Resolver situações-problema que envolvem significados das ope-
rações: juntar, acrescentar, tirar, comparar, completar, repartir 
igualmente por meio de estratégias e registros pessoais.

• Utilizar alguns procedimentos de cálculo mental como os relacio-
nados a adicionar 1, tirar 1 e identificar diferentes adições com a 
mesma soma.

Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a Grade Curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.
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Início de conversa
A visão que temos hoje sobre a aprendizagem, é que ela é um processo 

social, vinculado ao cotidiano dos alunos, com real significado.

O mesmo processo que o aluno vive ao se apropriar das letras irá viver 
também em relação aos números, em diferentes contextos, reconhecendo sua 
utilização no dia a dia.

Ampliar o repertório de conhecimentos do aluno é papel fundamental da 
escola e o ponto de partida para isso é considerar o que o aluno já sabe e o 
que ele ainda precisa aprender.

As atividades devem propor desafios difíceis, porém possíveis de se realizar 
e promover a circulação de informações entre os alunos, fazendo um “fecha-
mento” de ideias ao longo de cada atividade ou de um grupo de atividades.

É evidente, nesse contexto, a importância da interação entre os alunos, 
essencial para o desenvolvimento individual. Um compartilha com o outro as 
suas descobertas, e vivenciando essa experiência, entra em contato com uma 
nova maneira de pensar, modificando assim seu pensamento inicial. Essa troca 
que deve ocorrer em sala de aula, é sem dúvida momento riquíssimo para a 
aprendizagem, portanto deve ser encaminhada pelo professor com o papel 
de mediador, observando os avanços, as dificuldades, motivando a criança a 
compartilhar com as outras os seus conhecimentos, propondo desafios.

Explore todas as possibilidades de descobertas e trocas de experiências e 
ideias na sala de aula, envolvendo os números naturais em diferentes contex-
tos, deixando o aluno formular hipóteses e resolver situações-problema que 
envolvam o significado das operações.

Na roda de conversa, deixe os alunos trocarem informações sobre as si-
tuações do dia em que perceberam o envolvimento de números: na hora de 
acordar; na quantidade de peças de roupa que eles vestiram, na distância do 
quarto até a cozinha (poderão fazer uma estimativa da distância); na quantia 
de café ou leite que tomaram; (quantidade de pães ou biscoito que comeram; 
na quantidade de pessoas que tinha na casa, na hora da refeição; no tempo 
que levaram para ir de casa até a escola, se foi de transporte coletivo, quan-
tas pessoas havia no ônibus, ou no transporte escolar, ou no carro; no tempo 
do semáforo; na quantidade de quarteirões que andou para chegar até a esco-
la; no horário de entrar na escola; na carteira que está sentado: na 1ª, na 2ª; 
última, no horário do lanche; na hora de sair da escola, etc.

Hora do desafio
Professor, nesta etapa de escolaridade, seus alunos ainda não possuem 

autonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita ao aluno 
registro escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam o 
resultado de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe a res-
posta mais adequada, escreva na lousa na presença dos alunos, como escriba 
deles, e após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço indicado em 
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seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia para ensiná-los o 
procedimento de cópia da lousa com funcionalidade de registro. Em outras 
atividades em que se solicita aos alunos o registro de respostas por meio de 
desenho, é importante aproveitar o momento para oportunizar a construção 
de legendas explicativas.

Atividade 1 e 2

Material: lápis e borracha.

Professor, oriente seus alunos a respeito de como realizar a atividade do 
quadro numérico e socialize os resultados na classe. Na segunda atividade, é 
necessário que os alunos conheçam bem o quadro numérico e suas regularida-
des. Explique como eles deverão completar cada pedaço do quadro de modo 
que não falte nenhum número. Diga-lhes que podem consultar o quadro ante-
rior para conferir suas respostas.

Atividade 3

Material: tesoura, cartolina bailarina (pequena), palitos de sorvete, roleta 
do encarte 1, lápis e borracha.

Antes de iniciar a atividade, converse um pouco com seus alunos dizendo 
porque são necessárias as regras, neste jogo e em várias situações no nosso 
dia a dia. Jogue a primeira vez demonstrando a importância das regras. Di-
vida a turma em grupos, acompanhe a movimentação dos alunos, oriente os 
que ainda não entenderam como jogar e distribua mais material, conforme 
a necessidade de cada grupo. Permita que todos os grupos socializem suas 
dinâmicas ao jogar.

Atividade 4

Material: tesoura, envelope, fichas do encarte 2,  lápis e borracha.

O objetivo do material é trabalhar a relação entre a escrita de um número 
no Sistema de Numeração Decimal e sua decomposição nas ordens do sistema. 
Trata-se de um conjunto de fichas que permite escrever os números de o a 
999.

Dê um tempo para que investiguem as fichas de acordo com a sua natural 
curiosidade. Depois, oriente-os para que, em duplas, observem as fichas e 
separam todas formando montinhos de Unidades, Dezenas e Centenas. Orien-
te-os a guardarem no envelope o montinho das Centenas, pois, para o jogo 
proposto na atividade, serão utilizadas somente as Unidades e Dezenas. Siga 
as orientações do livro do aluno.
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Atividade 5

Material: gráficos, réguas, lápis e borracha. 

Antes de realizar a atividade, mostre modelos de gráficos em revistas ou 
jornais  e levante o conhecimento prévio dos alunos. Pergunte se eles sabem 
para que servem os gráficos. Essa atividade precisa ser bem compreendida, 
explique na lousa e individualmente, se necessário, porque é a primeira de 
inúmeras que os alunos conhecerão, inclusive em ambientes alheios à escola. 
O uso da régua pode ajudar na correta visualização dos números no local onde 
terminam os gráficos.

Atividade 6

Material: tampinhas ou palitos de sorvete, lápis e borracha.

Professor, modelize na lousa esta atividade para que todos tenham certeza 
de como realizá-la.  Organize as duplas, distribua material manipulável (tam-
pinhas ou palitos de sorvete) e certifique-se de que ele seja suficiente para 
todos. Garanta a socialização ao final da atividade.

Atividade7

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Essa é uma atividade coletiva e você pode ser o escriba. Depois de levantar 
as brincadeiras preferidas e os votos, junto com seus alunos monte um gráfico 
com o resultado da pesquisa. Percorra a classe no momento do registro indivi-
dual dos alunos para auxiliá-los.

Atividade 8, 9 

Material: nenhum.

Utilize as perguntas sugeridas no livro para descobrir o que seus alunos já 
conhecem sobre números pares e ímpares. Leve seus alunos para a quadra e 
divida-os em duplas, a fim de realizar o “Jogo do Par ou Ímpar” com as mãos. 
Acompanhe as duplas e oriente-as.

Atividade 10

Material: lápis e borracha.

Estimule os alunos a trabalhar em grupos, analisando o gráfico pictórico e 
preenchendo a tabela. Aproveite para falar sobre a importância da reciclagem 
e incentive os alunos a realizar coletas seletivas em casa e na escola. Todos os 
itens dessa atividade devem ser socializados por todos os grupos. Professor, é 
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importantíssimo que os alunos possam expor sua forma de pensar e aprendam 
a ouvir a explicação dos demais, aprendendo com eles também.

Atividade 11

Material: copos descartáveis, lápis e borracha.

Nessa atividade, o olhar dos alunos trabalhando com as estimativas poderá 
lhe dar algumas pistas de trabalho. Mostre uma pilha de copos (aproximada-
mente 100) e pergunte a seus alunos qual o número aproximado de copos  que 
acreditam conter na pilha. Registre na lousa. 

Retire 10 ou 20 copos da pilha e questione se alguém gostaria de mudar 
sua estimativa. Continue diminuindo a pilha e questionando os alunos em suas 
estimativas. Observe a reação dos alunos. Proponha novos desafios a cada 
semana, com tampinhas, palitos, bolinhas de gude, etc.

Atividade 12

Material: material manipulável, lápis e borracha.

Para essa atividade é importante que os alunos não resolvam todas as si-
tuações em um mesmo dia e que você ofereça material manipulável para 
todos que necessitarem. Não se esqueça de socializar as respostas. Aqui, são 
apresentados diferentes tipos de problemas: sem solução, com mais de uma 
solução, com excesso de dados. É preciso trabalhar um de cada vez, discutin-
do coletivamente e registrando as possíveis soluções.

Atividade 13

Material: lápis e borracha.

 Faça uma retomada dos números pares e ímpares e observe como cada 
aluno consegue ligar os pontos da figura. Esteja atento para as possíveis difi-
culdades.

Atividade 14

Material: tesoura, lápis e borracha.

Permita que os alunos formem duplas e oriente-os a recortar o material de 
encarte. Solicite que encontrem os pares e que no caderno escrevam quan-
tos pares encontraram e quantas meias sobraram. Proponha novos desafios 
semanais com outros materiais que são utilizados em pares (luvas, brincos, 
calçados dos alunos).
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Atividade 15

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Peça aos alunos que realizem as operações no caderno, observem o resul-
tado e pintem no livro os resultados pares. Não esqueça de oferecer material 
manipulável (tampinhas ou palitos de sorvete) para os alunos.

Atividade 16

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações do caderno do aluno.

Atividade17, 18, 19, 20, 21

Material: palitos de sorvete, saquinho ou elástico, lápis e borracha.

Mostre o material dourado com o qual eles irão trabalhar. Se eles nunca 
utilizaram esse material, haverá necessidade de que manuseiem e brinquem 
com as peças, pois o interesse e a curiosidade sobre as peças não permitirão 
tranquilidade para o desenvolvimento das atividades. Então, num primeiro 
momento, os alunos irão brincar livremente com o material dourado e ma-
nipular suas peças para perceberem suas formas e diferenças de tamanho. 
Explore o material com os alunos. é fundamental que cada um faça esses 
movimentos para poder perceber as relações entre as peças. Leve  o aluno a 
perceber que, por meio das trocas das unidades pelas dezenas, fica mais fácil 
manipular o material e fazer construções, porque se tem um menor número 
de peças. Após a realização da atividade em grupos ou duplas, escolha dois 
grupos (um que optou pelas trocas e outro que trabalhou com unidades ape-
nas) e peça que expliquem à turma o que fizeram. Pode ocorrer também que 
algum grupo tenha feito trocas parciais, por exemplo, trocou 20 unidades por 
2 dezenas e utilizou as 23 unidades restantes sem trocá-las. Faça perguntas 
para que os alunos comparem quem utilizou mais peças, quem utilizou menos 
peças e por quê. Torne essa atividade um exercício permanente de matemáti-
ca. Durante um determinado período, até avaliar que seus alunos já dominam 
esse conhecimento, proponha a representação de outras quantidades. Realize 
uma pequena revisão do que foi visto até aqui, relembrando que é possível 
fazer trocas agrupando de 2 em 2, de 3 em 3, etc., como foi visto em aulas 
anteriores, e que agora serão trabalhados agrupamentos de 10 em 10.

Faça, então, a leitura e explicação dessa parte da aula. Você pode utilizar 
objetos e também o material dourado para ajudar na compreensão de que, 
por exemplo, o número 39 possui 39 unidades, e não apenas 9, como muitas 
vezes os alunos afirmam. Depois desses exemplos, podem ser feitas perguntas 
a respeito de vários números, para que os alunos respondam, em cada caso, 
quantas unidades e quantas dezenas possui o número, e se há unidades de-
sagrupadas. Fique atento às dúvidas e erros dos alunos, e continue propondo 
diariamente situações desafiadoras, para que eles possam realmente compre-
ender esse conteúdo.
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Atividade 22 e 23

Material: material dourado, lápis e borracha.

Ao agrupar de 10 em 10, procura-se que o aluno perceba a relação entre 
a quantidade de agrupamentos obtida e a escrita do número que representa 
o total de elementos. Agora, sem o uso de material concreto, mas com apoio 
de outras representações gráficas (desenhos), estimule os alunos a utilizar o 
material disponível. Somente após a representação com o material dourado é 
que o aluno fará a anotação do número obtido. Acompanhe as estratégias que 
cada aluno utiliza e solicite que alguns socializem sua forma de pensar.

Atividade 24, 25, 26 e 27

Material: ábaco, lápis e borracha.

Professor, apresente o ábaco como outro recurso que auxilia o aluno a com-
preender os agrupamentos no sistema de numeração decimal. Nessa etapa, 
você não deve se preocupar com a compreensão dessas nomenclaturas pelos 
alunos, mas com a compreensão deles pelas trocas e manipulação desse ma-
terial como apoio para a aprendizagem.

Antes de iniciar as atividades, permita que os alunos explorem bastante o 
ábaco, simplesmente brincando com ele. Professor, você pode construir um 
ábaco com uma caixa de sapatos, palitos de churrasco e pequenas argolas de 
EVA, ou utilizar o material que a escola possui. Trabalhar paralelamente com 
o ábaco, o material dourado e as fichas sobrepostas possibilitará que o aluno 
reconheça o valor posicional do número, a unidade, a dezena e a centena, 
bem como oferecerá um novo recurso para cálculos durante todo o ano.

Atividade 28

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 12 da Unidade 1.

Pense e Responda
Leia a comanda e as alternativas da atividade com os alunos. Repita a lei-

tura, no máximo duas vezes, e solicite que escolham e marquem com um x 
a alternativa que eles acham que é a correta. O importante nessa atividade 
é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto e o conteúdo solicitado. É 
também uma oportunidade para aprenderem o procedimento de responder 
questões de uma avaliação. Porém, lembre-se: a maioria de seus alunos, nes-
sa época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso é importante 
que você leia para eles e explique-lhes como procurar a alternativa correta. 
Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 2 
MEDIDAS DE TODO DIA 

Objetivos:

• Reconhecer as representações convencionais de medidas de tempo.

• Usar o calendário e o relógio para identificar medidas de tempo e 
fazer registro de datas e horários.

Início de conversa
Professor faça a leitura do poema, cante com os alunos, brinque com a 

entonação, rimas e a musicalidade.
Fale um pouco do autor Vinicius de Moraes.

Hora do desafio
Atividade 1
Material: nenhum.
Professor, discuta as questões na Roda de conversa, conforme orientação 

do livro do aluno.

Atividade 2
Material: diferentes tipos de calendários, tesoura e cola.
Leve para sala vários tipos de calendários (calendário de mesa, digital, de 

parede, em agendas, cadernos, etc.) e permita que os alunos manuseiem o 
material. Peça que seus alunos procurem em revistas e jornais diferentes tipos 
de calendários, recortem e colem no caderno.

Atividade 3
Material: calendário (grande de parede) do ano, lápis e borracha.
Providencie um calendário de parede grande para que os alunos consigam 

visualizá-lo adequadamente e siga as orientações do livro do aluno.

Atividade 4
Material: calendário (grande de parede) do ano, lápis e borracha.
Converse com os seus alunos a respeito dos meses do ano e explique porque 

eles podem ser escritos em numerais. Dê exemplo antes de iniciar o exercí-
cio. Mostre para os alunos diferentes materiais em que aparecem esse tipo de 
registro.

Atividade 5
Material: calendário (grande de parede) do ano, lápis e borracha.
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Siga as orientações da atividade 3.

Atividade 6 e 7
Material: lápis de cor, lápis e borracha.
Faça a leitura da quadrinha. Brinque com ela, pedindo aos alunos que fa-

çam um jogral com o tema “A semana”. Peça-lhes que circulem os dias da 
semana em que eles vão à escola e que pintem os dias em que não tem aula.

Atividade 8
Material: lápis e borracha.
Leia a comanda da atividade e dê o tempo necessário para que os alunos 

discutam as respostas nas quais pensaram. Ouça e registre na lousa. Discuta a 
resposta certa. Para que a resposta esteja de acordo com os dias da semana 
da charada, é preciso realizá-la em uma quarta-feira. Caso a atividade seja 
proposta em outro dia, é necessário discutir com os alunos sobre qual o dia da 
semana em que a resposta estaria correta.

Brinque com mais charadinhas.

Atividade 9, 10, 11 e 12
Material: lousa digital, imagens de diferentes tipos de relógio, tesoura, 

revistas, lápis e borracha.
Antes de iniciar atividade, mostre aos alunos na lousa digital diferentes 

tipos de relógios (de mesa, de cabeceira, de parede, de pêndulo, cuco, de 
sol, de água, etc.) e como os alunos e seus familiares conseguem saber a hora 
certa. Siga as orientações do caderno dos alunos e, após montarem o relógio, 
inicie o trabalho de exploração. Se for possível, faça uma pequena exposição 
com os diferentes tipos de relógios. Veja se algum aluno ou professor pode 
colaborar.

Atividade 13, 14, 15 e 16
Material: relógio do encarte, relógio analógico e digital, lápis e borracha.
Continue o desenvolvimento das atividades sobre o relógio explicando aos 

alunos como realizar as atividades propostas.

Pense e Responda
No Pense e Responda, leia a comanda e as alternativas da atividade com 

os alunos. Repita a leitura, no máximo duas vezes, e solicite que escolham e 
marquem com um x a alternativa que eles acham que é a correta. O importan-
te nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto/conteú-
do solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem o procedimento 
de responder questões de uma avaliação. Mas lembre-se, a maioria de seus 
alunos, nessa época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso é 
importante que você leia para eles e explique-lhes como procurar a alternati-
va correta. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 3 
BRINCANDO COM AS 
FORMAS

Objetivos:

• Construir formas pessoais de registro para comunicar informações, 
fazer a leitura de tabelas simples e localizar dados nessas tabelas.

• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos, considerando 
suas formas.

• Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e 
deslocar-se em espaços como a sala e a escola.

• Construir formas pessoais de registro para comunicar informações e 
fazer a leitura de tabelas simples e localizar dados nessas tabelas.

Início de conversa
A palavra “geometria”, que significa “medida da terra”, teve sua ori-

gem em situações do passado, quando o homem utilizava a matemática 
para resolver problemas de medições. 

Experiências envolvendo geometria tiveram e têm grande valor por pro-
porcionar métodos práticos para solucionar problemas do dia a dia.

As primeiras considerações humanas a respeito da Geometria origina-
ram-se da necessidade de “medir a terra”. As atividades incluíam observa-
ções, comparações e relações entre formas e tamanhos. Quando o homem 
sai das cavernas e começa a ter que construir sua morada, os conceitos de 
verticalidade, horizontalidade e paralelismo, entre outros, estão presen-
tes.

As antigas civilizações de beira-rio (Nilo, Tigre, Eufrates, Ganges, Indo) 
desenvolveram uma habilidade em engenharia na drenagem de pântanos, 
na irrigação, na defesa contra inundação e na construção de templos e 
edifícios. Utilizavam uma Geometria prática.

Observamos, também, diversos outros momentos em que a Geometria 
foi empregada pelos povos considerados primitivos: na construção de obje-
tos de decoração, de utensílios, de enfeites e na criação de desenhos para 
a pintura corporal. Formas geométricas, com grande riqueza e variedade, 
aparecem em cerâmicas, cestarias e pinturas de diversas culturas. Nessas 
manifestações artísticas já apareciam formas como triângulos, quadrados e 
círculos, além de outras mais complexas. E a humanidade não parou. Cons-
tatamos a presença da geometria em todos os aspectos do dia a dia, jus-
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tificando a grande importância de explorá-la na sala de aula, pois é um 
instrumento para compreender, descrever e interagir com o espaço em que 
se vive.

Com antecedência, solicite aos alunos que tragam para a escola o seu 
brinquedo favorito (você pode aproveitar o dia do brinquedo ou reunir os 
brinquedos disponíveis na escola). Ofereça-lhes pistas, perguntando sobre 
cores, tamanhos, formas (arredondadas ou não), se fazem barulho ou não, 
se são pesados ou leves, se rolam ou não, se são circulares ou não circulares. 
Que tipos de brincadeiras propiciam?

Hora do desafio 
Atividade 1

Material: lousa digital, brinquedos, lápis e borracha.

Essa atividade pode ser desenvolvida com a utilização da lousa digital ou 
explorando, além da imagem, os brinquedos disponíveis na escola.

Atividade 2

Material: tesoura, cola, material do encarte 6, jornais, revistas, papel 
sulfite e sólidos geométricos.

Peça aos alunos que recortem de jornais e revistas, imagens de embala-
gens, objetos e utensílios que se assemelham às formas geométricas cor-
respondentes às figuras representadas no livro. Antes de colá-las numa fo-
lha de sulfite, explore as imagens que foram recortadas, classificando-as: 
quais representam a forma geométrica de um cubo, quais se assemelham 
a um cilindro; quantas imagens a turma conseguiu de cada forma, qual 
grupo tem mais imagens; etc. Para potencializar esta atividade, os alunos 
devem explorar os sólidos geométricos disponíveis na escola. No material 
de encarte do aluno, você encontrará sólidos geométricos para recortar e 
montar.

Atividade 3 

Material: diferentes materiais escolares, lápis, borracha e material do 
encarte.

Peça para os alunos reunirem no centro da sala todo tipo de material 
escolar que é utilizado por eles. Antes de realizar a atividade, solicite que 
identifiquem as formas desses materiais e realizem agrupamentos de acor-
do com as diferentes formas que apresentam. 

Para o jogo do encarte, siga as regras:

• As cartas do dominó devem ser divididas igualmente entre os jo-
gadores. Caso se opte por 4 jogadores, a peça que sobrar deve ser 
colocada na mesa.
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• Um dos jogadores inicia a partida, escolhendo uma de suas cartas.

• Os demais colocam as peças de modo a associar corretamente a for-
ma geo métrica das figuras aos objetos.

• Se um jogador não tiver a peça indicada, ele deve passar a vez.

• Vence o jogador que utilizar primeiro todas as suas cartas. 

Pode-se ampliar a discussão solicitando que as crianças separem os sóli-
dos em grupos de acordo com critérios que devem ser decididos primeira-
mente por elas. Em um segundo momento, o professor poderá inserir crité-
rios que os ajudem a separar os sólidos em pirâmides, prismas e sólidos de 
revolução (cone, esfera, cilindro). 

Como tarefa de casa, o professor poderá pedir que as crianças tragam 
objetos cilíndricos, cônicos e em formato de cubos e paralelepípedos.

Atividade 4

Material: material dourado, palitos, material de cuisenaire, blocos lógi-
cos, sólidos geométricos, lápis e borracha.

Utilizando o material dourado, palitos, barrinhas e blocos lógicos, deixe 
que os alunos criem formas interessantes, como o exemplo proposto na 
atividade. Depois de montarem as formas, peça para que as representem 
com desenhos no livro do aluno, pintando cada forma de uma cor.

Atividade 5

Material: lápis, borracha, lápis de cor, lousa digital e diferentes imagens 
da natureza.

Programe um passeio no entorno da escola para observar a natureza e 
suas formas: o tronco das árvores, o formato das folhas, a copa das árvo-
res, a forma das flores, o sol, os morros, etc. Peça que desenhem uma pai-
sagem representando as formas da natureza. Antes de iniciar o trabalho, 
mostre aos alunos diferentes imagens da natureza.

Atividade 6 e 7

Material: lápis e borracha.

Antes de iniciar a atividade, para trabalhar o conceito de localização 
e ponto de referência na escola, explore cada ambiente a partir da sala 
de aula. Saia com os alunos para observar o entorno de sua sala de aula, 
descrevendo e anotando a localização de cada espaço: banheiros, salas, 
pátio, etc. Para que os alunos compreendam, talvez seja necessário re-
petir esse procedimento, indagando-os: “nossa sala é a sala 1, o que tem 
em frente? E ao lado? Onde fica o banheiro?”, entre outras perguntas. De 
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volta à sala, providencie um papel pardo grande para registrar o desenho 
e novamente deixe que observem a sala. Realize com eles a planta baixa. 
Comente com os alunos que há diversas formas de representar os espaços e 
que uma maquete é uma das formas de representação. Em seguida, utilize 
os registros para orientar a construção coletiva de uma maquete da sala 
de aula. Você pode utilizar-se de material de sucata (caixas de fósforos, 
de sabonetes, de creme dental). Para tanto, solicite com antecedência aos 
alunos que levem para a classe esses materiais. Ainda nessa atividade, os 
alunos irão observar o interior de uma escola fictícia. Deverão localizar-se 
nesse ambiente e descrever como poderão orientar outros colegas. Olhan-
do de cima para a maquete construída na atividade, deverão orientar um 
colega que entrou na escola e não conhece as dependências para que ele 
possa deslocar-se com segurança nesse espaço.

Atividade 8

Material: lousa digital, imagens das obras do pintor Kandinsky, tesoura, 
cola, revistas e jornais.

Para a realização dessa atividade é imprescindível a parceria com o 
professor de Arte. Converse com os alunos a respeito do pintor Wassily 
Kandinsky e mostre para eles na lousa digital outras obras do artista.

Pense e Responda
No Pense e Responda, leia a comanda e as alternativas da atividade com 

os alunos. Repita a leitura, no máximo duas vezes, e solicite que escolham 
e marquem com um x a alternativa que eles acham que é a correta. O 
importante nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o as-
sunto/conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem 
o procedimento de responder questões de uma avaliação. Mas lembre-se, a 
maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não tem autonomia de 
leitura, por isso é importante que você leia para eles e explique-lhes como 
procurar a alternativa correta. Oriente-os para não falarem as respostas 
em voz alta.


