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UNIDADE 1 
QUAL É O TAMANHO DA 
PERNA DA MENTIRA?

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção e em 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidia-
no em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; rela-
tados acontecimentos; trocadas informações sobre temas estudados.

• Interagir com materiais diversificados de leitura, experimentando, de 
acordo com os conhecimentos já construídos, ler de modo que com-
binem estratégias de decodificação, seleção, antecipação, inferência 
e verificação.

• Recontar histórias conhecidas, mantendo características da lingua-
gem do texto-base.

• Reescrever, ainda que com ajuda do professor, histórias conhecidas, 
mantendo as ideias principais e característica da linguagem escrita.

• Produzir escrita alfabética.

• Analisar (coletivamente) a qualidade de textos escritos.

Início de conversa
O trabalho com os contos de fadas na alfabetização é de suma importância 

porque, além de aguçar o imaginário dos alunos, desperta o gosto deles pela 
leitura, tornando-os apreciadores desse gênero textual e, consequentemente, 
de outros.
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Atenção, professor!
As atividades das unidades do 3.° 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 
material didático “Conviver e Aprender” deve ser organiza-
do, seguindo as orientações no Livro do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade uma sequência 
de trabalho que não se esgota em um único dia ou em uma 
única semana, mas ao longo do bimestre.



147

O professor, por meio dos contos de fadas, pode conduzir o aluno a uma 
viagem maravilhosa, mostrando a ele a importância desse gênero textual 
para a cultura. Sabe-se também que ouvir histórias é o início da apren-
dizagem para a formação de um bom leitor, a partir daí o aluno terá um 
caminho infinito de descobertas e de compreensão do mundo. Além disso, 
a leitura contribui para repertoriá-lo com a linguagem escrita, o que o au-
xiliará a produzir bons textos.

Por meio dos contos de fadas, a criança pode sorrir, gargalhar com situ-
ações vividas pelas personagens, assim poderá ser um pouco participante 
desse momento de humor, de brincadeira e de aprendizado. Além de diver-
tir a criança, o conto de fadas a ajuda a tomar consciência sobre si mesma, 
favorecendo assim o desenvolvimento de sua personalidade.

O herói ou heroína dos contos de fadas tem de enfrentar grandes obstácu-
los, antes de triunfar contra o mal. Caracteristicamente, envolve algum tipo 
de magia, metamorfose ou encantamento e, apesar do nome, animais falan-
tes são muito mais comuns nesses contos que as fadas, propriamente ditas.

Professor, lembre-se de que, ao trabalhar textos longos com os alunos, 
a indicação de leitura e reescrita não se refere ao conto inteiro: para os 
alunos que ainda não estiverem lendo com proficiência, pode-se propor a 
leitura e a reescrita de alguns trechos. Com frequência, trabalha-se um 
mesmo gênero textual com todos os alunos da classe a partir de propostas 
diferenciadas, adequadas ao nível de conhecimento de cada um. 

No Caderno de Leitura, encontra-se o conto clássico “Pinóquio”, resumido 
e numa versão semelhante àquela que você lerá, em partes, na atividade 1.

Explique aos alunos que os contos de fadas por serem registros de contos 
populares ou de fábulas, muitas vezes são apresentados em diferentes ver-
sões ou em versões semelhantes. Contos populares são contos que foram 
transmitidos oralmente, de geração à geração, e que ninguém sabe quem 
os inventou.

Para a Roda de conversa, forme um círculo com os alunos e inicie comen-
tando sobre o conto que foi lido no primeiro bimestre: “Branca de Neve”. É 
importante fazer essa retrospectiva com os alunos para relembrá-los sobre 
o que é um conto clássico (de fadas). Em seguida, faça os questionamentos 
contidos na Roda de conversa, no Livro do aluno. Pergunte a eles se conhecem 
outras histórias em que apareçam fadas, reis, rainhas, princesas, sapos, etc. 
Incentive os alunos a narrar histórias que já sabem de cor, que já ouviram em 
casa. Cite o nome de algumas personagens de contos de fadas para que falem 
sobre elas.

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

tonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita a eles registro 
escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam o resulta-
do de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe a resposta 
mais adequada, escreva-a na lousa, na presença dos alunos, como escriba 
deles, e, após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço indicado em 
seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia para ensiná-los o 
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procedimento de cópia da lousa com funcionalidade do 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
Material: Caderno de Leitura, vídeo do Pinóquio
Para a atividade 1, planeje cada etapa da leitura, antecipe o conteúdo do 

texto por meio de perguntas para que os alunos coloquem em jogo importan-
tes estratégias de leitura: antecipação e inferência. Leia o conto “Pinóquio” 
do Caderno de leitura e assista com os alunos ao filme Pinóquio. Compare as 
duas versões e discuta com eles. 

Atividades 2 a 6
Para o desenvolvimento dessas atividades esteja pronto para ouvir. Valorize 

a roda de conversa e explore bastante a oralidade dos alunos.

Atividade 7
Material: material de encarte número 1, tesoura, cola
Divida os alunos em trios e ofereça-lhes os materiais necessários para de-

senvolver a atividade. Explique detalhadamente a atividade e lembre-os da 
necessidade de cooperar um com o outro. Supervisione cada grupo durante as 
etapas do trabalho.

Atividade 8
Material: lápis de cor
Essa atividade é de leitura. Leia as frases e espere que os alunos descubram 

as respostas. Oriente-os a pintá-las em silêncio para que o colega também 
consiga descobrir a resposta correta sozinho. Solicite que alguns alunos justi-
fiquem a palavra escolhida.

Atividade 9
Material: lápis e borracha, alfabeto móvel
Proponha aos alunos que, em dupla, façam uma lista com o nome das histó-

rias em que as fadas aparecem, de acordo com a ilustração, usando o alfabeto 
móvel, a fim de possibilitar aos alunos a posição, a retirada ou inserção de 
outras letras. Incentive-os a trocar informações com os colegas, a consultar os 
materiais escritos expostos na sala e a pedir ajuda quando precisarem. Chame 
à lousa os alunos com diferentes hipóteses de escrita para justificarem suas 
escolhas qualitativas e quantitativas de letras.

Atividade 10
Material: alfabeto móvel, lápis e borracha
Para esta atividade, utilize primeiramente o alfabeto móvel, permitindo 

que, em dupla, os alunos se esforcem para descobrir as letras que formam as 
palavras das brincadeiras que mais gostam. Depois, fale sobre as brincadeiras, 
cujos nomes você vai ditar neste momento, que você gostava de brincar com 
seus amigos, quando criança.
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Atividade 11
Material: material de encarte 2, dado
Esta atividade é um exercício que desenvolve a capacidade do aluno em 

refletir sobre a escrita e é também lúdica, porque favorece o aprendizado de 
forma divertida.

Atividade 12
Material: lápis e borracha
Siga as orientações da atividade 9.

Atividade 13
Material: lápis e borracha
Na lousa, coloque uma palavra da história do Pinóquio. 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 diferença entre letras 
e sílabas. Repita essa operação mais duas vezes ou até que todos compreen-
dam. Só depois disso convide-os para realizar a atividade 13.

Atividade 14
Material: alfabeto móvel, lápis e borracha
Exemplifique na lousa o que pede a atividade. Ofereça o alfabeto móvel 

para que os alunos construam, em dupla, as novas palavras. Socialize as des-
cobertas e só depois peça-lhes que escrevam no livro a lista das palavras.

Atividade 15 e 16
Material: lápis e borracha
 Faça a leitura devagar para que seus alunos entendam as palavras. Solicite 

que eles participem repetindo cada estrofe uma a uma. Depois, aumente o 
ritmo e deixe que cada dupla brinque com o trava-língua. Para trabalhar a for-
mação de palavras é preciso modelizá-las algumas vezes até que todos saibam 
como realizar a atividade. 

Atividade 17
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.

Atividade 18 e 19
Material: lápis e borracha
Antes de iniciar a atividade proposta, deixe que os alunos explorem dife-

rentes livrinhos de charadas e adivinhas do acervo da escola. Leia devagar 
as orientações da atividade e coloque em prática as sugestões para resolvê-
-las. Faça a leitura pausadamente da primeira adivinha e espere a resposta. 
Se nenhum aluno conseguir responder, faça nova leitura e ofereça algumas 
pistas. 
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Atividade 20, 21 e 22
Material: material de encarte número 3
Para a atividade 20, crie um clima de suspense e anote as respostas dos 

alunos na lousa. Quando eles acertarem o título proposto, inicie a atividade 
21 e aguarde com paciência as diferentes respostas. Após a leitura da história 
da Chapeuzinho Vermelho trabalhe com o material do encarte para reconto.

Atividade 23
Material: lápis e borracha
Essa atividade já é conhecida dos alunos. Sua criatividade poderá fazer 

com que aprendam e se divirtam com sucesso. Solicite aos alunos que justifi-
quem oralmente suas escritas.

Atividade 24
Material: lápis e borracha
Leia novamente a história da Chapeuzinho Vermelho e junto com os alu-

nos relembre a conversa entre o Lobo disfarçado de Vovó e a Chapeuzinho. 
Convide-os a ajudá-la a escrever esse trecho na lousa.

Atividade 25
Material: lápis e borracha
Para essa atividade será preciso a releitura da história da Chapeuzinho para 

que os alunos relembrem as características das personagens. Ouça as suges-
tões dos seus alunos, discuta e registre na lousa as melhores ideias. 

Atividade 26 e 27
Material: lápis e borracha
Cante com seus alunos várias vezes, as músicas do compositor João de Bar-

ro para que eles se familiarizem com elas. Faça junto com a turma, na lousa, 
o exercício proposto com as primeiras estrofes de cada música, de modo que 
todos visualizem e compreendam o que terão que realizar.

Atividade 28
Material: lápis e borracha
Leia novamente o trecho que o caçador mata o lobo no final da história e 

indague seus alunos a respeito do que pensam sobre isso. Direcione a conversa 
para que todos compreendam que não é certo matar os animais. Escreva co-
letivamente um bilhete para o caçador seguindo as orientações da atividade.

Leia mais
Essas são algumas indicações que não podem se esgotar nas poucas su-

gestões aqui apresentadas. Providencie um pequeno acervo de CDs e DVDs 
com diferentes contos para oferecer aos seus alunos um amplo repertório.
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Pense e responda 
A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de leitu-

ra, 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 assun-
to/conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem o proce-
dimento 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 
LENDO E ESCREVENDO 
BILHETES

Objetivos:
• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção e em 

adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidia-
no em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; rela-
tados acontecimentos; trocadas informações sobre temas estudados.

• Interagir com materiais diversificados de leitura, experimentando, de 
acordo com os conhecimentos já construídos, ler de modo que com-
binem estratégias de decodificação, seleção, antecipação, inferência 
e verificação.

• Recontar histórias conhecidas, mantendo características da lingua-
gem do texto-base.

• Produzir escrita alfabética.

• Reconhecer a função social do bilhete, através de discussão oral. 

• Identificar, por meio de modelos, o gênero textual bilhete e suas 
características (destinatário, assunto, despedida, assinatura e data). 

• Ler, escrever e interpretar alguns bilhetes, identificando as caracte-
rísticas do gênero. 

Início de conversa
Bilhetes são gêneros textuais de uso frequente, que geralmente servem 

para comunicar informações, dar instruções, relembrar atribuições, soli-
citar algo, etc. Por cumprirem uma variedade de propósitos, podem, sem 
dúvida, fazer parte do cotidiano da sala de aula.

A situação de produção oral com destino escrito – na qual os alunos di-
tam o texto para o(a) professor(a) – oferece muitas vantagens quando se 
trata de enfocar com os alunos as questões relativas à linguagem que se 
escreve e às outras aprendizagens concernentes à produção de um texto.

No caso da escrita de bilhetes, para que ocorra aprendizagem, é neces-
sário garantir que os alunos:

• Tenham um destinatário real e uma finalidade definida para a escrita 
da carta/bilhete;

• Conheçam bem o conteúdo que deverá ser escrito.

É interessante que os alunos, antes de ditarem o bilhete para você, te-
nham tido a oportunidade de ouvir e discutir textos desse gênero. Assim, 
terá um modelo, uma referência que os ajudará na construção do texto.
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Hora do desafio

Atividade 1
Material: livro e vídeo com a história dos “Três Porquinhos”
Antes de iniciar a leitura, elabore algumas perguntas a respeito da his-

tória. Ouça os alunos sem interferir e depois leia para eles retomando suas 
respostas a respeito do conhecimento prévio da história.

Atividade 2, 3 e 4
Material: lápis e borracha
Sugira que todos leiam o bilhete acompanhando com o dedinho sua lei-

tura pausada. Discuta as perguntas do exercício, certificando-se que na 
última questão todos compreendam a importância de colocar-se a data. 
Discuta também com a turma o conteúdo do bilhete, qual a melhor descul-
pa e elabore um texto coletivo na lousa.

Atividade 5
Material: lápis e borracha
Retome com os alunos as características do bilhete e um pouquinho das 

histórias citadas na atividade. Modelize na lousa um dos bilhetes para que 
fique claro como os alunos deverão realizar esse exercício. Lembre-se que 
cada bilhete poderá ter mais de uma resposta, porque dependerá da com-
preensão que cada aluno fará da história. A despedida dependerá da esco-
lha da personagem que escreve o bilhete (exemplo: quem assina o bilhete 
da Branca de Neve pode ser o príncipe, um anão ou o caçador e cada qual 
se despedirá a seu modo – um beijo, um abraço, tchau).

Atividade 6, 7 e 8
Material: lápis de cor, lápis e borracha
Leia o bilhete para seus alunos. Peça que eles acompanhem com o dedi-

nho uma nova leitura e em seguida pintem as características do bilhete de 
acordo com sua orientação. Ao final, leia pausadamente cada alternativa 
para que respondam a atividade 8.

Atividade 9
Material: lápis e borracha
Para realizar essa atividade, os alunos poderão acompanhar sua leitura 

com o dedinho. A escrita ainda deve ser coletiva porque provavelmente 
alguns não conseguirão desenvolvê-la sozinhos. Discuta coletivamente e 
eleja qual a melhor ideia levantada pelos alunos. A sugestão é que a ativi-
dade seja realizada devagar para que todos participem.

Atividade 10 e 11
Material: lápis e borracha
Oriente os alunos a realizarem essa atividade com a ajuda dos familiares 

e a prestarem muita atenção nas orientações dos adultos para a elaboração 
do bilhete, porque deverão contar aos colegas, em roda, como o bilhete foi 
elaborado.
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Atividade 12
Material: material de encarte número 4, dado, botões ou feijão
Oriente os alunos sobre a importância da leitura das regras em qualquer 

tipo de jogo. Certifique-se que todos entenderam a proposta e acompanhe o 
desempenho das duplas.

Atividade 13
Material: lápis e borracha
Essa atividade precisa ser discutida e esclarecida aos alunos para que não 

restem dúvidas a respeito do bem e do mal. O bilhete deverá ser coletivo a 
partir das ideias de cada um.

Atividade 14
Material: 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 15 e 16
Material: lápis e borracha
Faça a primeira leitura do Folheto Informativo. Discuta com os alunos o 

que está sendo feito na casa de cada um para impedir que o mosquito da den-
gue se espalhe. Escolha alguns itens e releia-os acompanhado pelos alunos. 
Certifique-se que eles estão compreendendo o seu objetivo. Coletivamente, 
produza com eles um bilhete de acordo com a comanda da atividade.

Atividade 17
Material: lápis e borracha
Leve para a sala de aula algumas cartas enigmáticas e explique passo a 

passo aos alunos. Junto com eles, crie um ambiente agradável para que todos 
participem dessa atividade lúdica de leitura e escrita. É uma atividade que vai 
exigir tempo, paciência e atenção do professor.

Atividade 18
Material: lápis e borracha
Faça a primeira leitura e observe se os alunos se manifestam em relação 

à colocação das palavras no bilhete. Escreva o texto na lousa e discuta com 
eles porque esse é um bilhete maluco, permitindo que opinem sobre como o 
bilhete deveria ser escrito. Observe a construção dos alunos e vá direcionando 
a escrita correta do bilhete.

Atividade 19
Material: lápis e borracha
Relembre a história da Rapunzel com os alunos. Explique o que é um bi-

lhete de amor e coletivamente trabalhe para ajudar o príncipe a elaborar sua 
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mensagem. Releia com os alunos e revise, garantindo que o bilhete seja bem 
caprichado.

Atividade 20
Material: lápis e borracha
Oriente os alunos a escreverem esse bilhete, não se esquecendo das suas 

principais características. Faça a revisão e peça que todos passem a limpo re-
escrevendo de maneira correta. Peça também que alguns leiam seus trabalhos 
para os colegas. Não se esqueça de auxiliar os alunos que ainda não alcança-
ram a hipótese de escrita alfabética.

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 histórias em que apareça o gênero bilhete para que seus alunos 
tenham um amplo repertório.

Pense e responda
A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de leitu-

ra, por isso, leia a comanda e as alternativas junto com eles, 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 nessa 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 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 possibi-
lidades individualmente.
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UNIDADE 1 
OS NÚMEROS E SEUS 
SEGREDOS!

Objetivos:

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

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

• Resolver situações-problema que envolvem comparações entre duas 
coleções, do ponto de vista da quantidade de elementos; a organização 
de uma coleção que tenha tantos elementos quanto outra; ou ainda, 
a organização de uma coleção tenha o dobro ou o triplo de elementos 
de outra. 

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

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

Atenção, professor!
As atividades das unidades do 3.° 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 
material didático “Conviver e Aprender” deve ser organiza-
do, seguindo as orientações no Livro do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade uma sequência 
de trabalho que não se esgota em um único dia ou em uma 
única semana, mas ao longo do bimestre.
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Início de conversa
O estudo das operações vai se desenvolvendo num contexto de reso-

lução de problemas, e não o contrário, ou seja: memorização mecânica, 
aprendizagem das técnicas operatórias convencionais e, por último, apli-
cação das operações em problemas. 

O aluno deverá perceber que as operações são úteis para resolver pro-
blemas e que é uma satisfação buscar a solução de um problema, e não o 
contrário: resolver problemas já sabendo qual a conta a ser feita.

Assim, os problemas estão envolvidos num contexto, evitando títulos 
como: problemas de adição.

Nesta unidade, são apresentadas situações em que existe uma trans-
formação entre o estado inicial e o estado final — que contém a ideia de 
acrescentar, ou de juntar, ou de completar.

A ideia de juntar já está presente na Roda de conversa, quando é possí-
vel trabalhar a matemática de forma lúdica e prazerosa.

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

tonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita a eles registro 
escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam o resulta-
do de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe a resposta 
mais adequada, escreva-a na lousa, na presença dos alunos, como escriba 
deles, e, após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço indicado em 
seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia para ensiná-los o 
procedimento de cópia da lousa com funcionalidade do 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.

Professor, você já trabalhou com seus alunos os diferentes usos do nú-
mero: para quantificar, indicar locais ou posições, medir, identificar obje-
tos ou uma pessoa. No 2.º bimestre, você também iniciou o trabalho com 
a grade numérica que, nesse momento, precisa ser aprofundado. Portanto, 
antes de iniciar a atividade 1, do Livro do aluno, desenhe em um papel par-
do, de forma bem visível, os números de 101 a 150. Você também poderá 
usar a lousa digital para a construção dessa grade. É importante que essa 
grade fique exposta na sala de aula durante o ano.

Atividade 1
Material: grade numérica, lápis e borracha
Nesse momento, é possível trabalhar com os alunos a leitura e a escrita 

dos números; a ordem crescente e decrescente; e o valor posicional (51 e 
15 — qual o maior, o menor).

Você também pode solicitar que os alunos escrevam em seus cadernos:

• os números que terminam em 5;

• os números que vêm logo em seguida dos números que terminam 
em 9;
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• o primeiro número que aparece na grade com 2 algarismos;

• quais os números que se repetem sempre nas linhas da grade nu-
mérica.

Oriente seus alunos, sempre que necessário, e aproveite para introduzir 
problematizações que os levem a pensar numericamente.

Na atividade 1, os alunos completarão a grade numérica até 150. Lance 
o desafio e deixe-os trocar ideias para que cheguem à conclusão do segre-
do de cada cor representada na grade numérica.

• Na coluna azul, deverão concluir que adicionando 10, do menor para 
o maior, obterão o número no quadro da linha seguinte, conforme 
indica a cor. Deverão concluir também que todos os números dessa 
coluna terminam com o algarismo 5.

• Na coluna laranja, deverão perceber que temos os números redon-
dos, ou seja, as dezenas fechadas.

• Ao pintarem de verde a primeira linha, deverão perceber a sequência 
numérica de 1 a 10 e, ao pintarem de amarelo a terceira linha, deve-
rão perceber que esta sequência também se repete.

Atividade 2
Material: lápis e borracha
Antes de iniciar a atividade, modelize o exercício com lápis, canetas, 

borrachas para que os alunos relembrem de outros momentos nos quais tra-
balharam com situações semelhantes. Perceba como as situações-problema 
com contexto parecem ser mais bem compreendidas. Não se esqueça de 
que esse tipo de atividade não se esgota, precisa ser sempre retomado.

Atividade 3
Material: lápis e borracha
Essa atividade exige atenção e precisa ser realizada devagar. Assegure-se 

que todos os alunos estão acompanhando suas orientações e entendendo 
as perguntas. Que tal executar as primeiras letras (a e b) coletivamente?

Atividade 4
Material: materiais manipulativos, lápis e borracha
Esses são os Fatos Básicos da Subtração. Não se esqueça de que esse tipo 

de atividade não se esgota, precisa ser sempre retomado.

Atividade 5
Material: grade numérica, lápis e borracha
Trabalhe na lousa algum exercício parecido com o que é solicitado no 

livro para que todos saibam como realizá-lo. Oriente os alunos quanto aos 
números mais altos, mas permita que quem já sabe realize a atividade 
sozinho e depois compartilhe com os colegas. É um bom momento para 
movimentar a sala com duplas. 
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Atividade 6
Material: materiais manipulativos, lápis e borracha
A observação do aluno é fundamental nesta tarefa, mas você precisa expli-

car muito bem que a multiplicação é uma maneira diferente de trabalhar soma 
de parcelas iguais e exemplificar concretamente com materiais disponíveis 
essa informação, até chegar à sistematização que é a proposta da atividade.

Atividade 7
Material: materiais manipulativos, lápis e borracha
Essa atividade introduz com mais propriedade os gráficos. Antes de iniciá-la, 

modelize com apenas duas colunas e vá aumentando na medida em que per-
ceba a compreensão da turma. As crianças aprenderão melhor sobre o registro 
se puderem manipular alguns materiais já conhecidos. As respostas às pergun-
tas devem ser coletivas e depois colocadas na lousa para que nenhum aluno 
fique sem realizar a tarefa. 

Atividade 8
Material: materiais manipulativos, lápis e borracha
Seguir orientações da atividade 6.

Atividade 9
Material: material de cuisenaire, lápis e borracha
Esteja atento para a criatividade dos alunos nessa tarefa. Leia as comandas 

para eles e deixe tudo bem claro. Repita quantas vezes for preciso, por eta-
pas, até que todos executem o que foi pedido.

Atividade 10
Material: folha quadriculada, lápis e borracha
Cuide para que as situações-problema não sejam realizadas no mesmo dia. 

Você pode dividi-las, fazer duas com os alunos na classe e explicar-lhes as se-
guintes. Quando não houver dúvidas, pedir que as completem em casa, como 
estudo, para rever o que foi estudado no dia.

Atividade 11
Material: material do encarte, lápis e borracha
Essa atividade demonstra outra forma de trabalhar a Multiplicação. Trata–se 

de Multiplicação Combinatória e necessita de vários modelos e atividades tra-
balhadas, antes de iniciar a proposta do livro. Peça que os alunos expliquem 
como fizeram para garantir que todas as opções fossem contempladas. Depois 
das primeiras produções, proponha a organização da informação numa tabela 
de dupla entrada ou em um diagrama.

Atividade 12 e 13
Material: material dourado, lápis e borracha
O material dourado precisa ser manipulado e fartamente explorado an-

tes de iniciar-se essa atividade. Explique aos alunos como realizá-la e esteja 
atento(a) para as possíveis dificuldades.
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Atividade 14
Material: lápis e borracha
Organize a turma em duplas e explique detalhadamente como realizar essa 

tarefa. Deixe que os alunos explorem as possibilidades enquanto caminha pela 
sala realizando intervenções quando necessário. Lembre-se de planejar ante-
cipadamente as perguntas para cada frase.

Pense e responda
A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de 

leitura, por isso, leia a comanda e as alternativas junto com eles, 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 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 
MUITAS MEDIDAS, MUITAS 
SOLUÇÕES

Objetivos:

• Explorar procedimentos de comparação entre duas grandezas como 
comprimento, massa e capacidade, fazendo uso de alguns instru-
mentos de medida, e utilizar informações sobre tempo e tempera-
tura.

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

Início de conversa

Medir é comparar grandezas da mesma natureza. No ensino desses con-
teúdos, há três objetivos principais. O primeiro é fazer com que os alunos 
saibam o que será mensurado: o peso de um objeto, a capacidade de um 
recipiente, o comprimento de um espaço ou o tempo. O passo seguinte é 
escolher o instrumento adequado a cada situação para, por último, decidir 
que unidade expressa o resultado. Para atingir esses objetivos, o processo 
de aprendizagem fica mais completo quando o trabalho é iniciado com a va-
lorização e o uso de métodos não convencionais — na verdade, já utilizados 
pelos alunos em situações cotidianas. 

O raciocínio baseado em medidas não convencionais ajuda a entender 
que, dependendo da situação-problema, às vezes há necessidade de uma 
resposta exata e, em outras, dá para resolver com uma resposta aproxima-
da, atividades que já foram exploradas nos bimestres anteriores.

Nesta unidade, as noções de medidas enfocam situações do cotidiano, 
estabelecendo relações entre os conteúdos na resolução de situações-pro-
blema, favorecendo a compreensão do aluno de que problemas de medida 
inter-relacionam o uso de números com questões de espaço e de forma. 

Nesta hora, fica claro que é preciso partir para os padrões convenciona-
dos pela sociedade. Desde a Educação Infantil, as turmas que têm contato 
com calendários e relógios compreendem com mais facilidade como se di-
videm e se organizam as unidades de tempo (minutos, horas, dias, meses, 
etc.). Também é interessante colocar os alunos em contato com balanças, 
trenas, copos dosadores, etc. e ensiná-los a manipulá-los. Ao usar uma fita 
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métrica para conhecer o comprimento de algo, mostre aos alunos a impor-
tância de coincidir a extremidade do objeto com o zero da fita, e não com o 
1. Ou prestar atenção se o mostrador da balança se encontra no zero antes 
de pesar qualquer coisa.

A Roda de conversa inicia com uma situação lúdica, mas procure envolver 
os alunos e fazê-los imaginar-se como personagens dessas situações. Você 
terá oportunidade de investigar os conhecimentos prévios deles em relação 
aos objetivos propostos e reforçar aspectos que ainda não são dominados 
nesse momento do ano letivo. Por exemplo: os instrumentos de medida que 
deverão ser utilizados em diferentes situações. 

Hora do desafio

Atividade 1

Material: lápis e borracha

Enquanto seus alunos formam a fila, converse com eles a respeito de 
quem é mais alto, mais baixo e da mesma altura de outro colega. Explique a 
eles que isso tem a ver com a genética e hereditariedade (esse assunto pode 
ser aprofundado na aula de Ciências). Em sala, explique o exercício proposto 
retomando a conversa no pátio durante a formação da fila.

Atividade 2 e 3

Material: material de encarte, lápis e borracha

Solicite a ajuda do professor de Educação Física para medir a altura dos 
alunos. Construa uma tabela, em papel Kraft ou cartolina, com  os  resulta-
dos, para que fique exposto durante algum tempo. Explique a tabela para os 
alunos e auxilie-os a responderem às perguntas do livro. 

Atividade 4

Material: lápis e borracha

Para essa atividade solicite a parceria de Arte.

Atividade 5 e 6

Material: material de encarte, lápis e borracha

Trabalhe com o material de encarte e jogos que manuseiem dinheiro por 
várias aulas para que os alunos se familiarizem com as moedas e cédulas 
usadas no dia a dia. Só depois de reconhecerem as notas e moedas inicie as 
comandas das atividades.

Atividade 7 e 8

Material: revistas, jornais, tesoura, cola, lápis e borracha

Esse é um exercício de revisão, pois vamos retomar o metro, as medidas 
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de comprimento e as medidas de capacidade. Converse com os alunos re-
lembrando as atividades anteriores e leia a comanda para certificar-se que 
todos entenderam.

Atividade 9

Material: lápis e borracha

Nesse exercício continuamos com a revisão das horas, tipos e modelos de 
relógios. Relembre oralmente com os alunos o que já foi trabalhado e apro-
veite para explicar novamente as funções dos ponteiros.

Atividade 10 e 11

Material: lápis e borracha

Retome o trabalho com as moedas e cédulas e exercite oralmente antes 
de iniciar a atividade. Deixe que os alunos manuseiem os modelos até que 
saibam distingui-los, uni-los ou separá-los, para substituir por outra moeda.

Atividade 12

Material: lápis e borracha

Para trabalhar com estimativas é preciso antes um trabalho com a orali-
dade e a explicação do que significa possibilidades, hipóteses e aproxima-
ção, antes de iniciar a atividade. 

Atividade 13

Material: lápis de cor, calendário do mês, lápis e borracha

O calendário ensina ao aluno mais uma função social. É preciso que ele 
conheça e saiba lê-lo e compreendê-lo para que responda às perguntas co-
letivamente. Esteja atento para as indagações e acompanhe o raciocínio dos 
alunos com tranquilidade.

Atividade 14 e 15

Material: cabide, barbante, tesoura, tampas de latas ou fundo de garrafa 
PET, objetos diversos para comparar peso, lápis e borracha

Para essa atividade, organize previamente todo o material. Peça ajuda à 
coordenação, se precisar. Trabalhe com os alunos ciente que uma atividade 
desse porte pode agitá-los e tumultuar um pouco o ambiente. 

Atividade 16 e 17

Material: lápis e borracha

Peça a ajuda do professor de Educação Física antes de realizar essa ativi-
dade. Discuta com ele qual a melhor maneira de introduzir o assunto. Peça 
que os alunos sejam pesados e que seja elaborada uma tabela com o registro 
da massa de cada um.
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Atividade 18

Material: material de encarte, moedas, botões ou feijões, lápis e borra-
cha

Organize o material necessário previamente. Observe que as moedas ser-
virão para outra função social, desta vez lúdica. Utilize o material de encar-
te e espere elogios, porque os alunos vão adorar.

Pense e responda

A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de 
leitura, por isso, leia a comanda e as alternativas junto com eles, 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 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 3 
FAZENDO ARTE COM AS 
FORMAS

Objetivos:

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

Início de conversa
Quando observamos a obra artística de Tarsila do Amaral, podemos perce-

ber que foram aplicados princípios geométricos em suas construções. Ou seja, 
ideias matemáticas estão por trás dessas belas pinturas, esculturas, tapetes, 
mosaicos, etc. 

Fazer uma ligação entre a arte e a geometria desperta no aluno mais in-
teresse pelo estudo de geometria, quando percebe que esta arte se encontra 
em vários locais por onde passa. Analisando obras de arte, poderá conhecer, 
comparar e identificar sólidos geométricos; estabelecer relações entre figuras 
espaciais e suas representações no plano; desenvolver habilidades de percepção 
visual e espacial.

 Professor, essa é uma atividade que pode ser desenvolvida junto com o 
professor de Arte. Reproduza com a Max Cam a obra de Tarsila do Amaral na 
lousa digital para que todos os alunos possam observá-la.

Organize a classe em círculo, de modo que os alunos possam discutir suas 
percepções diante do quadro. Comece perguntando se alguém conhece a 
obra. Conte que a pintora é brasileira, nasceu em 1886, em Capivari, interior 
de São Paulo. Mergulhe um pouquinho na história da arte, dizendo aos alunos 
que a imagem em destaque é de uma obra de Tarsila do Amaral. Nessa pintura, 
predominam características do Cubismo, como a geometrização das formas 
e dos volumes; renúncia à perspectiva; o claro-escuro perde sua função; re-
presentação do volume colorido sobre superfícies planas; sensação de pintu-
ra escultórica; uso predominante de cores fechadas. E esse estilo artístico, 
antes de Tarsila do Amaral, ainda não havia sido adotado por outros artistas 
brasileiros, por isso ela renovou a pintura brasileira e deixou marcado o mais 
autêntico sentimento nacionalista. É importante que, neste momento, você 
chame a atenção de todos para:

• as cores: como a pintora as usa; os efeitos que ela consegue criar; a 
impressão que elas nos dão, etc. 

• as formas: os sólidos geométricos que aparecem na pintura; as figuras 
planas, causam quais impressões, etc.



166

M
at

em
át

ic
a

Hora do desafio

Atividade 1, 2 e 3

Material: caixa de sapato, material de encarte, lápis e borracha

Antes de encaminhar as atividades 1, 2 e 3, solicite que os alunos tragam 
para a sala de aula uma caixa de sapatos. Peça a eles que recortem o molde 
do cubo do encarte n.º 5 e oriente-os em relação à montagem. Em seguida, 
analise com a turma cada objeto, ressaltando que são objetos com a forma 
de sólidos geométricos, mas não são sólidos, uma vez que são ocos. Retome 
o conceito de sólido com os alunos, para isso use como exemplos alguns 
objetos, como: o tampo da mesa, o lápis, a borracha, o prato, o livro, etc. 
Você pode usar o cubo do material dourado, lembrando que ele é um sólido 
geométrico.

Faça com a turma a análise do cubo: quantas faces ele tem, como são 
suas faces, quantas arestas e quantos vértices ele possui (Não é necessário 
exigir que o aluno se expresse usando esses termos conceituais matemáti-
cos). Alterando a posição do cubo sobre a mesa, podemos observar alguma 
mudança na altura?

Analise a caixa de sapatos: quantas faces ela tem, como são suas faces, 
quantas arestas e quantos vértices ela possui. Alterando a posição da caixa 
sobre a mesa, ocorre alguma modificação? Quais?

O que existe de semelhança entre a caixa e o cubo? O que existe de di-
ferente? Por que há essa diferença? Proponha outras comparações entre a 
caixa de sapatos e um tijolo; entre um tijolo e o cubo.

Investigue com os alunos se há algum calçamento nos arredores da escola, 
no bairro ou na cidade, feito com blocos de pedra denominados paralelepí-
pedos.

Paralelepípedo é a designação dada a um prisma cujas faces são parale-
logramos. Um paralelepípedo tem seis faces, sendo que duas são idênticas e 
paralelas entre si. Analise com os alunos que a caixa de sapato e o tijolo têm 
seis faces, sendo que duas são idênticas e paralelas entre si. Faça essa com-
paração concretamente, não sendo necessário exigir que alunos usem tais 
termos conceituais matemáticos para se expressar. Peça que identifiquem as 
faces paralelas entre si em cada objeto e explique a eles que, devido a isso, 
esses objetos são denominados paralelepípedos.

Peça a eles que identifiquem outros paralelepípedos na sala, na escola, 
em casa, etc. Exemplo: uma caixa de leite, um pote de margarina, um livro, 
entre outros objetos, têm a forma de um paralelepípedo.
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Atividade 4

Material: material de encarte, lápis de cor, tesoura, lápis e borracha

Antes de iniciar essa atividade, entregue aos alunos, para manuseio e 
exploração, os Sólidos Geométricos existentes na escola para que os reco-
nheçam quando forem realizar a atividade. Explique mais de uma vez o que 
precisa ser feito e socialize as respostas.

Atividade 5

Material: lápis de cor, lápis e borracha

Prepare o material com antecedência (panfletos, revistas) e no momento 
da atividade divida entre os alunos. Solicite que realizem a atividade em 
dupla e que socializem os resultados, utilizando a nomenclatura correta dos 
sólidos.

Atividade 6

Material: lápis e borracha

Retome a atividade do bimestre passado, em que os alunos construíram 
representações dos sólidos. Demonstre novamente como foi trabalhado an-
tes de iniciar esta atividade.

Atividade 7

Material: lápis e borracha

Explore, com seus alunos, os sólidos geométricos que serão trabalhados 
na atividade. Relembre com eles nome, faces, arestas e vértices explicando 
onde se localizam e realize a atividade coletivamente. 

Atividade 8

Material: lápis e borracha

Essa atividade deve ser realizada concretamente com vários alunos antes 
de ser iniciada. Relembre com eles o que é esquerda, direita, frente, atrás, 
ao lado e entre. Peça que observem todos os detalhes do desenho com muito 
cuidado, inclusive fazendo a leitura do que está escrito nas portas.
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Atividade 9

Material: lápis de cor, tesoura, lápis e borracha

Solicite a parceria do professor de Arte. Antes de iniciar a atividade, leve 
seus alunos para o laboratório de informática ou utilize a lousa digital para 
explicar o que é Simetria e apresente vários exemplos. Essa atividade é mais 
um jogo da memória, siga as instruções e peça que os alunos tenham cuidado 
com o material de encarte.

Atividade 10 e 11

Material: lápis de cor, tesoura, folhas secas, lápis e borracha

A demonstração do que é Simetria servirá para ilustrar a ideia de como 
fazer esses exercícios. Solicite novamente a parceria do professor de Arte 
para que explique exatamente como trabalhar com a malha quadriculada. 
Permita que os alunos socializem e exponham seus trabalhos.

Outras sugestões

A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de 
leitura, por isso, leia a comanda e as alternativas junto com eles, 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 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.


