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UNIDADE 1 
O FANTÁSTICO MUNDO 
DAS FÁBULAS: ENTRETER E 
ACONSELHAR!

Objetivos:

• Comunicar‑se por meio da fala, empenhando‑se em ouvir com atenção e em 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidiano nas 
quais sejam: manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatados aconteci‑
‑mentos; trocadas informações sobre temas estudados.

• Interagir com materiais diversificados de leitura, experimentando, de acordo 
com os conhecimentos já construídos, modos de ler que combinem estraté‑
gias de decodificação, seleção, antecipação, inferência e verificação.

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros previstos para o ano.

• Ler, com ajuda do professor, textos para estudo de temas tratados nas dife‑
rentes áreas de conhecimento.

• Recontar histórias conhecidas por todos, mantendo características da lingua‑
gem do texto‑base.

• Produzir escrita alfabética.

Atenção professor!
As atividades das unidades do 4.º 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 organizado 
seguindo as orientações, presentes no Livro do Professor, 
de 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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• Reescrever, ainda que com a ajuda do professor, histórias conhecidas por 
todos, mantendo as ideias principais em características da linguagem escrita.

• Analisar (coletivamente, com ajuda do professor) a qualidade de textos es‑
critos.

• Revisar textos com ajuda do professor.

Início de conversa

É importante criar espaços para que o aluno tenha mais contato com 

diferentes culturas, por isso, é necessário diversificar os gêneros textuais 

que lhes são apresentados no espaço escolar. Nesta unidade de estudo, 

será tratado sobre o tema fábulas.  Esse gênero textual pode ser de grande 

importância para o aprendizado da leitura e da escrita por se tratar de 

textos curtos e lúdicos. As fábulas são originárias das parábolas, que são 

recursos de comunicação muito antigos, consiste em uma história com per‑

sonagens e fatos conhecidos, carregada de mensagens novas escritas com 

linguagem figurada.

Um dos fatores que propicia o uso das fábulas em sala de aula é que, por 

meio de uma linguagem simples, se torna possível discutir valores morais. 

Além disso, elas causam um encantamento nas crianças, pois estas gostam 

da vida e voz que se dá a seres inanimados e animais, características desse 

gênero. Contudo, não será feito um estudo aprofundado sobre as caracte‑

rísticas do gênero, ele será utilizado como motivador da prática de leitura, 

escrita e fala na sala de aula. Vale lembrar sobre esse gênero textual:

Você sabe de onde vêm as fábulas?

As fábulas não são textos que nasceram por acaso, sem nenhuma inten‑
ção, são criações muito antigas, contadas às pessoas para transmitir‑lhes 
ensinamentos, orientando‑as a como melhor pensar e se comportar na épo‑
ca e na sociedade em que viviam. 

Há referências a elas em textos sumérios de 2 000 a.C. e consta que eram 
conhecidas pelos hindus e muito apreciadas pelos gregos. É grego o primeiro 
fabulista de renome: Esopo, escravo que teria vivido em meados do século 
VI a.C. 

As fábulas são narrativas curtas que se utilizam de animais como perso‑
nagens, os quais assumem características humanas, representando certas 
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Na Roda de Conversa, faça os questionamentos sugeridos no Livro do 
Aluno para os discentes. Estimule‑os a falar e a refletir sobre a necessida‑
de de ajudar e receber ajuda das pessoas e também sobre a importância 
da solidariedade e da cooperação para uma vida mais feliz.

Comente sobre o gênero textual fábula, explicando‑lhes, de maneira 
sucinta, como se originou; quem são geralmente as personagens, etc. Enfa‑
tize que são histórias interessantes, quase sempre engraçadas e que trans‑
mitem um ensinamento de vida (moral da história). Conte a eles que, no 
Caderno de Leitura, tem algumas fábulas para serem lidas e que muitas 
outras estão disponíveis na biblioteca da escola para também serem apre‑
ciadas. Faça um combinado com os alunos e organize‑se para cumpri‑lo, 
selecione os livros de fábulas disponíveis na escola para serem lidos em 
sala ou emprestados, nesse caso serão lidos em casa pelos alunos. 

Você pode, ainda, listar, numa cartolina ou papel pardo, todas as fábu‑
las que você pretende ler para eles e deixar essa lista exposta na sala de 
aula, dessa maneira, no desenvolvimento da unidade e com sua ajuda, os 
alunos podem assinalar as fábulas que já conhecem. Pode, também, apro‑
veitar essa lista para preparar desafios de leitura para os alunos que ainda 
apresentam hipóteses iniciais de escrita.

Em um ambiente agradável, leia com os alunos as fábulas contidas no Ca‑
derno de Leitura ou as dos livros que você selecionou. Estimule a leitura delas, 
criando suspense com o final de cada história, por meio da moral da história.

atitudes e comportamentos próprios dos homens, com o objetivo de passar 
uma de lição de vida.

O prestígio das fábulas nunca decaiu. No passado, constituíam a litera‑
tura oral de muitos povos (eram transmitidas, a princípio, de boca a boca, 
de geração em geração; em locais públicos, como praças, festas populares 
ou salões de baile da época; só bem depois foram registradas por escrito).

Quem conta ou escreve uma fábula tem alguma intenção, seja de ensi‑
nar, aconselhar, convencer, divertir, criticar e, às vezes, até fazer alguém 
desistir de um propósito ruim ou que não lhe era favorável. 

Monteiro Lobato, nos anos trinta, reescreveu muitas fábulas por meio da 
turma do Sítio do Picapau Amarelo. E, mais recentemente, inúmeros escri‑
tores se ocuparam da arte de atualizar essas histórias para deleite de todos. 

No século XVII, escritores, como La Fontaine, criaram novas fábulas ou 
recontaram antigas, em versos ou em pequenos contos em prosa.

[...]

KUPSTA, Márcia (Org.). Sete faces da fábula. São Paulo: Moderna, 1992.
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Após a leitura, em uma roda de conversa, crie oportunidades para que 
os alunos possam socializar as experiências e conhecimentos sobre as fá‑
bulas lidas. Promova, com frequência, rodas de leitura nas quais os alunos 
poderão recontar, oralmente, ou indicar o que ouviram ou leram.

Hora do desafio

Atividade: 1

Para realizar a atividade 1, incentive os alunos a formular hipóteses 
sobre o que será discutido no texto que irão ler, despertando‑lhes, desse 
modo, o interesse sobre o texto. Pergunte‑lhes se já conhecem a fábula 
apresentada. Comece a leitura e, quando tiver lido metade do texto, in‑
terrompa a leitura e questione‑os sobre o que pensam que acontecerá da‑
quele ponto em diante. Ao final, chame a atenção dos alunos para a moral 
da história. Ouça a opinião de cada um a respeito do texto lido e dê a sua. 
Não exija a mesma opinião de todos e nem que concordem com você. O 
ideal é que cada um fale o que pensa a respeito.

Atividade: 2

Na atividade 2, utilize as questões apenas para conversar com os alunos 
sobre a leitura realizada, as respostas não devem ser registradas. Esti‑
mule‑os a trocar ideias sobre as conclusões que chegaram com a leitura. 
É muito importante que se sintam desafiados a recuperar informações e 
manifestar suas impressões e opiniões. Incentive‑os a se colocarem no lu‑
gar das personagens, procurando inferir seus sentimentos. Para as ques‑
tões cujas respostas estão explícitas no texto, mostre‑lhes como você faz 
para encontrar essas respostas pontualmente. Professor, os alunos não têm 
ainda autonomia para fazer essa tarefa sozinhos e nem é esperado que o 
façam, pois são leitores principiantes, mas o fato de te observarem, en‑
quanto leitor experiente, fazendo isso, os ajuda a entender como se deve 
realizar esse tipo de busca. É um exemplo de você sendo o modelo de lei‑
tor: aquele que retorna ao texto para procurar algumas informações, para 
compreendê‑lo melhor, etc.

Atividade: 3 

Informe aos alunos, na atividade 3, que, com esse novo texto, conhece‑
rão uma versão diferente da fábula “A cigarra e as formigas” e que, nessa 
versão, a formiga é boa. Pergunte‑lhes se com a leitura do título dá para 
pensar que se trata de uma história diferente se comparada com a da ati‑
vidade anteriror. Ouça o que eles têm a dizer a respeito e inicie a leitura.

Atividade: 4

Para a atividade 4, siga as mesmas orientações da atividade 2.
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Atividade: 5 e 6

Material: lápis, borracha, livros, revistas, jornais, cadernos de receitas, 
cartas e bilhetes com letra cursiva.

O objetivo das atividades é chamar a atenção dos alunos para as dife‑
rentes formas que as letras podem ser escritas. Leve, para sala de aula, 
textos escritos com letra de forma ou letra cursiva. Coletivamente, ex‑
plore os materiais e faça com que os alunos reflitam e se lembrem dos 
diferentes tipos de letras que observamos no mundo que nos rodeia. Exem‑
plifique essas percepções escrevendo, na lousa, uma mesma palavra com 
letra bastão, de imprensa e cursiva. Para a escrita da letra cursiva, é muito 
importante que você ensine o traçado correto de cada uma das letras para 
os alunos e, a partir do momento que eles dominarem a base alfabética, 
proponha, com certa frequência, atividades nas quais os alunos possam 
treinar esse tipo de escrita, por exemplo: escrever uma lista de mate‑
rial que irão utilizar em uma atividade de Arte ou Educação Física, copiar 
uma receita para levar para casa, escrever um bilhete, agradecendo ou 
solicitando algo, para diretora ou coordenadora, etc. Além de apresentar 
a forma de traçar as letras do alfabeto cursivo, é importante fazer com 
que os alunos percebam como as letras ocupam a pauta. Chame a atenção 
para o desenho de cada letra e informe que usamos a letra cursiva para 
dar mais velocidade à escrita. É importante que os alunos tenham acesso 
a uma cópia do alfabeto com as letras: cursiva, de imprensa e bastão, o 
nome completo deles e algumas outras palavras escritas com letra cursiva 
para que possam consultar sempre que tiverem dúvidas. Sobre esse assun‑
to, é importantíssimo que você refaça a leitura, estudo e reflexão do texto 
“Uma palavrinha mais sobre os tipos de letra”, disponível nas Orientações 
Curriculares para a Rede Municipal de Ensino, Caderno de Orientações ao 
Professor, página 56.

Devido à dificuldade do traçado, a escrita das letras de forma minúsculas 
(letras de imprensa) não deve ser incentivada, oriente apenas a leitura delas.

Utilize o computador para digitar listas de palavras ou o nome dos alunos, 
modificando a fonte, assim, os alunos conhecerão outros tipos de letras.

Atividade: 7

Material: lápis, borracha, caixa de camisa, areia colorida, tinta a dedo, 
papel Kraft.

Na realização da atividade, para que os alunos escrevam/copiem com 
letra cursiva os títulos, é imprescindível conversar bastante com eles antes 
de começar a atividade, a fim de se certificar que todos relacionam as ilus‑
trações aos contos correspondentes. Recomende que escrevam da melhor 
forma que souberem e com letra bem caprichada, ou seja, legível. Verifi‑
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que se há necessidade de treinar o traçado das letras cursivas antes da ati‑
vidade se iniciar. Esse treino poderá ser feito na lousa, em caixas de camisa 
com areia ou molhando do dedo em tinta e escrevendo em papel kraft. As 
linhas do caderno de caligrafia servem para orientar esse traçado. Profes‑
sor, fique atento, acompanhe e oriente os alunos para que transponham as 
dificuldades que surgirão nos primeiros passos desse aprendizado. 

Tenha em mente que atividades desse tipo são estruturadas com o obje‑
tivo de apenas apresentar aos alunos o traçado da letra cursiva, visto que 
é esperado que a maioria deles já esteja, ao iniciar este 4.º bimestre, com 
hipótese de escrita alfabética ou bem próximo disso, o que facilita esse 
novo ensinamento. De forma alguma, deve‑se enfatizar e treinar ardua‑
mente esse aprendizado.

Atividades: 8, 9 e 10 

Material: bilhete explicativo a respeito da atividade para os responsá‑
veis, lápis, borracha, papel Kraft, caneta piloto.

Os alunos deverão entrevistar um adulto próximo (parente ou amigo). 
Farão isso fora da escola como lição de casa. Para tanto, precisam de 
orientação detalhada: eles precisam saber o que está escrito em cada per‑
gunta. É necessário também que saibam o que foi respondido, pois as res‑
postas dos entrevistados deverão ser socializadas: os alunos devem contar 
aos colegas as fábulas conhecidas e as suas prediletas, bem como compar‑
tilhar as situações em que foram lidas pelos entrevistados ou ainda como 
foi o primeiro contato com essas histórias. Ao longo dessa conversa, será 
interessante o professor anotar as fábulas prediletas para a construção de 
um cartaz que deverá ser afixado na sala ou canto de leitura com o título: 
“Fábulas mais conhecidas”.

Atividade: 11

Material: fábula “A raposa e as uvas”, lápis, borracha, lápis de cor.

A partir do título, elabore boas perguntas para aguçar a curiosidade dos 
alunos antes de iniciar a leitura. Por exemplo: do que esta história vai fa‑
lar? Como você pensa que a fábula vai começar? O que vai acontecer com a 
raposa? O que pensa que acontecerá no final? Será um final triste ou feliz? 

Após a leitura, retome as hipóteses levantadas pelo grupo e solicite 
que imaginem o que a raposa poderia ter feito para atingir seu objetivo: 
alcançar as uvas. 

Atividade: 12

Material: fábulas africanas.
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O objetivo da atividade é apresentar uma fábula africana. Leve os alu‑

nos ao laboratório de informática e à biblioteca para pesquisarem e co‑
nhecerem outras fábulas africanas, mas lembre‑se: é imprescindível que o 
professor já tenha realizado a pesquisa antes, para direcionar seus alunos 
à leitura de bons textos.

Atividade: 13

Material: material de encarte, tesoura, cola, lápis, borracha, caderno 
de leitura.

Antes de iniciar a atividade, certifique‑se de que todos conheçam a 
fábula “O ratinho e o leão”. Leia o texto para todos e providencie um 
ambiente aconchegante. Depois da leitura, explique a atividade e ajude‑
‑os na escrita do título que deverá ser registrado com letra cursiva após a 
colagem no caderno de leitura.

Atividade: 14

Material: lápis, borracha.

Esta atividade já é conhecida dos alunos, pois foi trabalhada nos bimes‑
tres anteriores, mas é sempre bom retomar e explicar com alguns exem‑
plos na lousa antes de sua realização. 

Atividade: 15

Material: lápis, borracha, folhas de rascunho.

 Solicite aos alunos que leiam o bilhete, ajudando aqueles que ainda 
possuem dificuldades. Relembre com os alunos a estrutura de um bilhete, 
registrando na lousa o que não pode faltar na escrita desse gênero. Na 
oralidade, construa algumas possíveis respostas.  Proponha primeiramente 
a escrita em um rascunho. Ajude os alunos nos procedimentos de revisão e 
peça que passem o bilhete a limpo no livro.

Atividades: 16 e 17

Material: livros de fábulas, lápis, borracha, lápis de cor, folhas de rascunho.

Proponha, na atividade 16, à turma, a elaboração de um livro de fábulas 
reescritas e ilustradas por eles mesmos. Organize a turma em duplas para 
que essa atividade seja realizada. Planeje agrupamentos produtivos, conhe‑
cendo as hipóteses de escrita de cada aluno. Os alunos com hipóteses de 
escrita não alfabética precisarão trabalhar com os de hipótese alfabética e 
ambos terão que recuperar, oralmente, tudo que precisa ser escrito. Leia a 
atividade e converse com os alunos explicando‑lhes as etapas do trabalho.

Peça às duplas que escolham uma fábula que gostaram bastante e que a 
recontem oralmente antes de escrevê‑la. Questione‑os sobre os episódios 
que não podem deixar de ser contados na fábula. Faça perguntas, como: por 
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onde começar? O que acontece primeiro? Qual a primeira personagem que 
aparece na história? Etc. Antes de iniciarem a produção escrita, se houver 
dificuldade na percepção dos elementos que vocês os questionou, sugira a 
consulta aos textos de referência e busque com os alunos: a ordem de apre‑
sentação das personagens; como estão escritos o começo e o final da fábula, 
etc. Todos os livros de fábulas, que você utilizou no desenvolvimento da uni‑
dade, deverão estar disponíveis para a consulta dos alunos nesse momento.

Leia mais

Nessa seção, são apresentadas algumas indicações de leituras. Contudo, 
as leituras realizadas em sala de aula não devem se limitar a somente esses 
livros indicados. Quando assistimos a um filme que nos encanta, emocio‑
na, diverte, compartilhamos com os outros esses sentimentos e tentamos 
convencê‑los de que vale a pena também 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 con‑
texto 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 lhes 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, oralmente ou 
por escrito. Caso os alunos não escrevam convencionalmente, podem ser pro‑
duzidas resenhas por meio de ditado ao professor, que atuará como escriba.

Pense e Responda

No Pense e Responda, lembre‑se de que a maioria dos seus alunos, nessa 
época do ano, não tem autonomia de leitura, por isso leia o comando e as 
alternativas junto com os alunos. 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 ou conteúdo solicitado. É também uma oportunidade de aprenderem 
como se faz para responder corretamente às questões de uma avaliação. Mas 
lembre‑se, a maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não tem auto‑
nomia de leitura, por isso é importante que você leia as questões e as alterna‑
tivas e explique a eles como se procura a alternativa que acham ser a correta. 
Oriente‑os para que não falem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 2 
BRINCANDO E 
APRENDENDO COM AS 
REGRAS!

Objetivos:

• Comunicar‑se por meio da fala, empenhando‑se em ouvir com atenção e 
em adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidiano 
nas quais sejam: manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatados acon‑
tecimentos; trocadas informações sobre temas estudados.

• Interagir com materiais diversificados de leitura, experimentando, de acor‑
do com os conhecimentos já construídos, modos de ler que combinem 
estratégias de decodificação, seleção, antecipação, inferência e verificação.

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros, previstos para o ano.

• Ler, com ajuda do professor, textos para estudo de temas tratados nas dife‑
rentes áreas de conhecimento.

• Analisar, coletivamente, a qualidade de textos escritos.

• Revisar textos com ajuda do professor.

• Reconhecer as características do gênero textual – regra de jogo.

• Produzir um livro de jogos para compartilhar com outros alunos da escola. 

Início de conversa

Regra de jogo é um gênero textual muito interessante para ser trabalhado 
com alunos de Ensino Fundamental I, porque jogar é algo de que as crianças 
gostam em todas as idades. Além disso, é um gênero cuja finalidade e uso 
social são reais no dia a dia. 

A finalidade do texto instrucional é instruir, orientar sobre algo. Essa é a 
intenção: ensinar as regras de um jogo; ensinar a preparar um prato diferen‑
te; ensinar as pessoas que tomam remédios a fazê‑lo adequadamente.
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Fazem parte deste gênero: receitas, regras de jogos, manuais de como 
utilizar aparelhos eletrônicos, bulas de remédio, folhetos explicativos, etc.

Os verbos utilizados são geralmente no modo imperativo (coloque, divida, 
distribua as cartas) ou no modo infinitivo (embaralhar, colocar, organizar). 

É preciso apresentar linguagem clara e objetiva e o texto deve ser se‑
parado em blocos, geralmente compostos de título, objetivo, número de 
participantes e instruções sobre como jogar.

Hora do desafio

 Atividades: 1, 2 e 3 

Material: lápis, borracha.

Incentive os alunos a falarem a respeito das brincadeiras preferidas. En‑
quanto falam, convide alguns alunos para escrever na lousa o nome das 
brincadeiras e, assim, construir uma lista. Ao finalizar, solicite que leiam a 
lista e pergunte se há algo a mudar ou acrescentar. Peça que copiem a lista 
no caderno colocando o título sugerido.

Atividade: 4 

Material: lápis, borracha.

Explique aos alunos que eles deverão escolher apenas uma brincadeira, 
e para isso será realizada uma eleição. Em uma tabela na lousa, anote os 
votos; um aluno poderá realizar os registros. Ao final, peça que copiem o 
resultado na tabela do livro.

Atividades: 5 e 6

Material: modelos de cartazes e gráficos, lápis, borracha, caneta piloto.

Com os dados da tabela, convide os alunos para construir coletivamente 
um cartaz com o gráfico dos resultados. Lembre‑se de retomar a estrutura 
de um cartaz: título da atividade, escrita correta e de tamanho grande e 
identificação. Ao finalizar o gráfico, fixe‑o na lousa e ajude os alunos a ana‑
lisarem e discutirem antes de responder no livro.

Atividade: 7 

Material: depende da brincadeira escolhida pela turma.

Este momento é muito importante, procure escolher um jogo que os alu‑
nos ainda não conheçam e trabalhe as regras apenas oralmente; os alunos 
deverão entender para poder brincar. Peça ajuda do professor de Educação 
Física para a realização desta atividade.
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Atividades: 8  e 9 

Material: lápis, borracha.

Após brincar, os alunos deverão falar a respeito de como foi desenvolver 
a atividade e registrar coletivamente as regras do jogo, tendo o professor 
como escriba. Aproveite este momento para falar novamente da estrutura 
deste gênero textual.

Atividade: 10 

Material: material de encarte 2, lápis, borracha, lápis de cor.

Esta proposta deverá ser realizada em duplas. No encarte, os alunos de‑
verão recortar as fichas, ler os textos para descobrir qual o nome da brin‑
cadeira e, após escrever o título e ilustrar, colar as fichas em seus cadernos 
de leitura. Este momento deve ser aproveitado para trabalhar as estratégias 
de leitura.

Atividade: 11 e 12 

Material: lápis e borracha.

Seguir as orientações da atividade 8, Unidade 1.

Atividade: 13 

Antes de iniciar a atividade, faça o levantamento dos conhecimentos pré‑
vios a respeito da brincadeira com questões como: você conhece a brinca‑
deira  Amarelinha? Você gostava de brincar de Amarelinha? Você brinca de 
Amarelinha? Onde? 

Este é mais um momento importante para trabalhar as estratégias de 
leitura.

Atividade: 14 e 15

Material: giz, pedrinhas para jogar amarelinha, regras da amarelinha.

Explique a atividade para os alunos e forme os grupos para realizar a ati‑
vidade no pátio. Um grupo deverá brincar enquanto os demais estarão com 
as regras em mãos, observando se os colegas respeitam as etapas pré‑esta‑
belecidas e se elas funcionam adequadamente. Depois, os papéis deverão 
ser trocados. De volta à sala de aula, promova uma roda de conversa para 
discutir como foi o desenvolvimento da atividade.

Atividade: 16 

Material: lápis, borracha, dicionário.

O objetivo da atividade é desenvolver uma atitude de dúvida diante de 
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questões ortográficas. Faça uma leitura das regras e depois comece o di‑
tado. A cada palavra ditada, pergunte se há dúvidas e como os alunos ima‑
ginam que deve ser a escrita. É interessante você escrever a palavra que 
motivou a dúvida, mesmo errada. Em seguida, apresente a forma correta, 
com as sugestões dos alunos e consulta ao dicionário. Faça assim até ditar 
todas as palavras. 

Atividade: 17

Material: material de encarte 3, lápis, borracha.

Faça o levantamento prévio a respeito do jogo e leia com os alunos as 
regras. Certifique‑se de que todos  entenderam o jogo, divida os grupos e 
deixe que cada grupo decida a forma de escolher a letra com que irão jogar 
em cada rodada. Há no encarte duas cartelas, proponha que levem uma para 
brincar em casa com os familiares ou amigos.

Atividades: 18 e 19 

Material: lápis, borracha, agendas telefônicas, dicionário.

Após preencher a cruzadinha, os alunos deverão escrever a lista de pa‑
lavras em ordem alfabética. Retome com eles o que é ordem alfabética, 
relembrando onde podemos encontrá‑la: agendas telefônicas, dicionários, 
diário de classe, etc.

Atividades: 20 e 21 

Material: lápis, borracha.

Diga aos alunos que este é um poema muito interessante, mas que no mo‑
mento do registro algumas palavras ficaram faltando, portanto eles deverão 
pensar em brincadeiras para completar o texto e que as palavras devem 
rimar com o nome das crianças. 

Quando houver muitas dúvidas, escreva as palavras na lousa e deixe que 
escolham a melhor, pode ser que os alunos pensem em palavras diferentes 
do texto original. Explique que  eles podem realizar uma reescrita, com uma 
nova versão. Neste caso, copie e providencie para os alunos cópia da nova 
versão para que colem no caderno de leitura. Coletivamente, façam a inter‑
pretação do poema.

Atividade: 22 

Material: lápis, borracha.

Agora será a vez dos alunos criarem novas rimas com brinquedos e o nome 
de alguns colegas. Antes de iniciarem, lembre‑se da necessidade de explicar 
e dar alguns exemplos na lousa, garantindo que todos tenham entendido a 
proposta.
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Atividade: 23

Material: lápis, borracha, parlendas, dicionário.

 Com certeza, os alunos não terão dificuldade para escrever o título da 
brincadeira, mas precisarão de ajuda para escolher e escrever uma parlen‑
da. Recupere o repertório de parlendas da classe. 

Explore a parlenda quanto ao seu tema, suas rimas, forma e sentido. Cir‑
cule pelas duplas para ajudar, problematizar, perguntar e informar, de forma 
que suas intervenções considerem as necessidades de avanço de cada dupla 
e contribuam para que pensem sobre as escolhas e decisões que tomaram, 
mesmo quando acertadas, e, assim, avancem em relação à construção do 
sistema de escrita. 

Compartilhe as parlendas produzidas. Circule pela sala durante a reali‑
zação da atividade para verificar quais são as questões que os alunos estão 
apresentando. Quando os alunos com escrita alfabética tiverem dúvidas em 
relação à ortografia de palavras, pode‑se indicar o uso do dicionário e da 
lista de palavras que não podem mais errar, organizada por eles mesmos com 
a sua ajuda, ou a observação de como estão escritas em um determinado 
texto no caderno de leitura.

Atividade: 24

Material: lápis, borracha.

 Esta é uma proposta de interpretação de texto. Converse com os alunos 
a respeito da brincadeira e leia as regras coletivamente. Faça o trabalho de 
forma oral primeiramente.

Atividades: 25, 26, 27 e 28

Material: lápis, borracha, folhas de rascunho.

Faça o levantamento com os alunos de quais itens eles julgam que não 
podem faltar na escrita de uma regra de jogo. Escreva a lista na lousa e so‑
licite a conferência. Organize os alunos em duplas e peça que escolham uma 
brincadeira para escrever a regra; explique que ao final do trabalho eles 
juntarão os textos e formarão um livro de brincadeiras. Solicite que façam o 
rascunho e ajude‑os a revisarem os trabalhos e a passar a limpo.

Atividades: 29 e 30

Material: livros de brincadeiras, lápis, borracha, lápis de cor.

Para esta atividade, leve para sala vários livros e analise com os alunos 
cada parte dos livros: capa, página de rosto, agradecimento, índice, miolo, 
ilustrações e quarta capa. Combine  com a turma que para o miolo cada 
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dupla vai colaborar com uma brincadeira; para as demais partes do livros, 
eles serão divididos em grupos. Cada grupo será responsável por uma parte 
do livro.

Leia Mais

Nessa seção, são apresentadas algumas indicações de leituras. Contudo, 
as leituras realizadas em sala de aula não devem se limitar a somente esses 
livros indicados. Quando assistimos a um filme que nos encanta, emocio‑
na, diverte, compartilhamos com os outros esses sentimentos e tentamos 
convencê‑los de que vale a pena também 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 con‑
texto intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, 
solicitar outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam com‑
partilhar na escola ou em outros lugares as leituras que lhes chamaram mais 
a atenção. 

Para que isso seja vivido com mais intensidade, grupos (de faixa etária 
próxima) de uma mesma escola, ou salas de diferentes instituições, podem 
fazer uma parceria, indicando leituras preferidas uns para os outros, oral‑
mente ou por escrito. Caso os alunos não escrevam convencionalmente, po‑
dem ser produzidas resenhas por meio de ditado ao professor, que atuará 
como escriba.

Pense e Responda

No Pense e Responda, lembre‑se de que a maioria dos seus alunos, nessa 
época do ano, não tem autonomia de leitura, por isso leia o comando e as 
alternativas junto com os alunos. 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 ou conteúdo solicitado. É também uma oportunidade de aprenderem 
como se faz para responder corretamente às 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 as questões e as 
alternativas e explique a eles como se procura a alternativa que acham ser a 
correta. Oriente‑os para que não falem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 1 
AS CONTAS DE TODO DIA

Objetivos:
• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto social 

(para quantificar, ordenar, codificar, medir, etc.), em situações‑problema que 
envolvam a construção da sequência numérica, procedimentos 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 linguagem oral e de re‑
gistros pessoais.

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

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

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

Início de conversa
Com apenas dez símbolos (0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) é possível registrar 

qualquer quantidade. Isso facilita a leitura e a escrita de números.
Entretanto, esses símbolos são meras representações, pois não se re‑

lacionam com as quantidades que indicam. Por isso, é preciso fazer uma 
memorização de uma ordem fixa associada às quantidades. Essa memori‑
zação, porém, é insuficiente para ler, interpretar e produzir números, tor‑
nando‑se necessário compreender as regras de funcionamento do sistema 
(SILVA, 1990). Vejamos, então, as regras básicas do funcionamento do SND:

• É organizado por agrupamentos e reagrupamentos em base dez;

• É posicional, uma vez que um mesmo símbolo representa valores diferen‑
tes, dependendo da posição que ocupa no número;

• É aditivo porque se obtém o valor do número pela soma dos valores po‑
sicionais de cada algarismo;

Atenção professor!
As atividades das unidades do 4.° 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 organizado 
seguindo as orientações, presentes no Livro do Professor, 
de 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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• É multiplicativo, visto que o valor do algarismo é multiplicado pelo valor 
da posição ocupada;

• Tem no zero a função de guardar posição vazia no número.

Para fazer uso adequado do sistema, o aluno precisa compreender es‑
ses princípios. Isso não é tão simples assim, todavia, convivemos cotidia‑
namente com situações que envolvem leitura, interpretação e escrita de 
números. As crianças, desde muito cedo, convivem com informações a res‑
peito da lógica do sistema, mesmo sem compreendê‑la. Essas informações 
precisam ser exploradas e ampliadas pela escola. 

Quando pensamos em SND, lembramos de seus princípios e regras e da 
teia de conceitos que envolvem esse conhecimento matemático. Cada re‑
curso que usamos para trabalhar o SND permite maior clareza ou transpa‑
rência de determinados princípios do sistema. Tomemos por exemplo situ‑
ações de compra e venda com dinheiro em miniatura que representam os 
valores monetários para trabalhar o sistema: é possível explorar a compo‑
sição aditiva e o aspecto multiplicativo da numeração, mas não fica claro o 
princípio da posicionalidade. Para isso, é indispensável o uso do ábaco e o 
quadro‑valor‑do‑lugar, pois trabalham muito bem a posicionalidade, distri‑
buindo as quantidades nas casas de valores diferentes; os agrupamentos e 
reagrupamentos na base dez; e o zero como mantenedor de lugar. Já, com 
o material dourado, é possível trabalhar a base dez e seus agrupamentos, 
os princípios aditivos e multiplicativos, mas não há clareza quanto à posi‑
ção dos números. Essa compreensão por sua parte sobre as possibilidades 
e limites de cada recurso é fundamental para que você possa planejar me‑
lhor sua prática pedagógica, oportunizando aos alunos uma variedade de 
situações que permitam ampliar a compreensão destes sobre o Sistema de 
Numeração Decimal. 

Na Roda de Conversa, faça a leitura do poema com a turma, pontuando 
as situações que exigem o conhecimento matemático. Você poderá explo‑
rar esse texto também em Língua Portuguesa. Estimule os alunos a refletir 
sobre as contas da família: contas de água, de luz, de telefone, supermer‑
cado, meio de transportes, etc. e, também, sobre as contas que os alunos 
fazem todos os dias: quantos doces comeu? Quanto tempo levou para fazer 
as tarefas da escola? Quanto dinheiro precisa para comprar uma mochila 
nova? Quantos dias faltam para o seu aniversário? Etc.

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

autonomia de escrita, portanto, nas atividades nas quais se solicita ao alu‑
no o registro escrito das respostas, é importante que estes sejam o resulta‑
do de uma construção coletiva. Para tanto, construa com a classe a respos‑
ta mais adequada, a escreva na lousa na presença dos alunos, sendo você 
o escriba deles e, após finalizar, oriente‑os a copiar a resposta no espaço 
indicado em seus livros. Essa, entre outras, é uma excelente estratégia 
para ensiná‑los o procedimento de cópias da lousa com a funcionalidade de 
registro. Em outras atividades, nas quais se solicita aos alunos o registro de 
respostas por meio de desenhos, é importante aproveitar o momento para 
oportunizar a construção de legendas explicativas para estes.
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Atividade 1
Material: embalagens vazias e limpas, dinheirinho, panfletos de super‑

mercado, lápis, borracha.
Antes de iniciar a atividade, solicite aos alunos que tragam de casa em‑

balagens vazias e limpas e brinquem de mercadinho com as embalagens e o 
“dinheirinho” da Caixa de Matemática. Na atividade explore todas as pos‑
sibilidades de compras que Patrícia pode fazer com o dinheiro que sobrou. 
Proponha, também, outras situações, como: e se Patrícia quisesse econo‑
mizar 2 reais, quanto sobraria para ela gastar com os outros produtos? E se 
ela quisesse comprar todos os produtos anunciados, de quanto precisaria? 
Quanto dinheiro faltaria? Oriente os alunos a utilizar material concreto 
para realizar as operações: palitos, ábaco, material dourado, etc., e per‑
mita que socializem as respostas.

Atividade 2
Material: lápis, borracha.
Nesta atividade o aluno terá a oportunidade de realizar a composição 

e decomposição de valores e encontrar adições possíveis para o mesmo 
resultado.

Atividade 3
Material: quadro numérico, lápis, borracha.
O objetivo da atividade é explorar o quadro numérico, isto é, um quadro 

composto por números escritos em ordem crescente. Solicite aos alunos 
que recitem, oralmente, a sequência de 151 a 200, e explore o quadro nu‑
mérico da atividade. Peça que os alunos descubram quais são os números 
ausentes no quadro. Questione sobre as estratégias que utilizaram para 
descobri‑los (por exemplo, contar de 1 em 1, ver o número anterior e o 
posterior, etc.). Retome com os alunos o que é ordem crescente e ordem 
decrescente e solicite que escrevam os números que foram registrados no 
quadro novamente, porém dessa vez em ordem decrescente.

Atividade 4
Material: pote com lápis, lápis, borracha.
Coloque uma quantidade grande de lápis (entre 150 a 200) dentro de um 

pote. Inicie a atividade com a turma organizada em uma roda e solicite que 
cada aluno observe os lápis no pote e expresse verbalmente a quantidade 
de lápis prevista que estimam ter no pote. É importante que você registre 
as falas dos alunos na lousa. Depois de todos participarem, chegou o mo‑
mento de contar com a turma a quantidade exata de lápis e descobrir quais 
alunos mais se aproximaram e mais se distanciaram da quantidade real, ou 
mesmo quem conseguiu acertar a quantidade. 

Atividade 5
Material: lápis, borracha.
Peça para os alunos estimarem se há mais botões ou carretéis desenha‑

dos. Solicite também para contarem os desenhos dos objetos, respondendo 
oralmente quantos são os botões e quantas são os carretéis para, então, 
responderem às questões. 
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Atividade 6
Material: calculadora, lápis, borracha.
Após a exploração da calculadora, proponha um ditado de números para 

que sejam digitados na calculadora. Dite os seguintes números: 194, 200, 
184, 143, 151, 167, 188, 175, 197 e 152. A cada vez, faça uma discussão 
coletiva com os alunos e registre na lousa a escrita que todos consideram 
adequada para que sejam exploradas as hipóteses dos alunos sobre a lei‑
tura e a escrita desses números. Solicite que registrem os números ditados 
em ordem crescente.

Passe para a segunda parte da atividade: peça que observem as fotos 
de calculadoras com números escritos e façam coletivamente a leitura de 
cada um. Por último pergunte: qual o maior número que apareceu nesses 
visores? E qual o menor? Peça para alguns alunos que justifiquem oralmen‑
te suas respostas.

Atividade 7
Material: lápis, borracha.
Peça aos alunos para observarem a tabela. Faça com a turma uma leitu‑

ra em voz alta dos dados. Solicite que respondam às questões e observe se, 
para dar as respostas, eles consultaram os números da tabela.

Atividade 8
Material: lápis, borracha, material de encarte 1.
Os quadrados mágicos servem como desafios aos alunos, pois eles têm 

que fazer a adição das colunas e linhas, e essa adição tem que dar sempre 
o mesmo resultado. Para tanto, deverão completar os quadrados com os 
números corretos para obterem essa soma. Para a atividade da letra B siga 
as regras abaixo:

• Forme grupos de quatro alunos e solicite que recortem um jogo de 20 
cartas (numeradas de 1 a 20) presentes no Material de Encarte e, em 
seguida, peça que as espalhem na mesa que estará na frente deles. 

• Logo após, peça‑lhes que recortem e embaralhem um grupo de 20 fichas 
(contidas também no Material de Encarte) e que as coloque no centro 
da mesa, uma sobre a outra, com os números voltados para cima.

• Peça‑lhes que façam um sorteio para ver quem vai ser o primeiro a 
jogar de cada grupo e explique que cada jogador, na sua vez, deve 
virar 2, 3 ou 4 de suas cartas, cuja soma seja igual ao número da 
ficha virada no centro da mesa e que, depois de utilizar essas cartas, 
ele as deve descartar, isto é, não pode mais utilizá‑las.
Ex:

35 (monte de fichas no centro da mesa)

(cartas do aluno diante de 
uma possibilidade de jogada)10 12 13

• Terminada a rodada, a ficha vai para o final da pilha, e a seguinte fica 
aparente para o início da segunda rodada. Não tendo as cartas neces‑
sárias, o jogador passa a sua vez e, se ninguém as tiver, a ficha passa 
para baixo da pilha. 
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• O jogo prossegue, até que não haja mais possibilidades dos jogadores 
formarem o número indicado pela ficha. 

• Vence quem ficar com menos cartas.

Oriente os alunos para que registrem as sentenças matemáticas com os 
respectivos resultados no quadro apresentado no Livro do Aluno após cada 
rodada, ou enquanto os colegas do grupo estão jogando. No Livro do Aluno, 
existe um modelo, como sendo a primeira rodada, de como fazer esse re‑
gistro.

Você poderá explorar esses resultados propondo outros desafios: colocar 
os resultados em ordem crescente ou decrescente; perguntar qual é o su‑
cessor e o antecessor dos números obtidos; propor a representação dos re‑
sultados no ábaco ou material dourado; pedir para que somem os pontos de 
determinados jogadores; sugerir para que subtraiam os pontos de determi‑
nados jogadores para verificar a diferença de pontos entre eles; questionar 
como essas somas poderão ser representadas na calculadora; etc.

Atividade 9
Material: material dourado, lápis, borracha.
A atividade reforça a composição numérica utilizando o material dourado. 

Aproveite para fazer as representações no ábaco, reforçando, também, o 
valor posicional dos números. Solicite aos alunos que socializem as respostas 
na lousa.

Atividade 10
Material: material de manipulação (palitos, tampinhas, material doura‑

do, etc.).
Inicie uma conversa para explorar o significado de dobro, fazendo per‑

guntas como:
– Vocês sabem o que significa dobro e triplo?
– Como você faz para calcular o dobro ou o triplo de um número?
– André tem 5 carrinhos e Vitor tem o dobro de André. Quantos carrinhos 

Vitor têm?
– Vinícius tem 2 reais e Heloísa tem o triplo dessa quantia. Quantos reais 

tem Heloísa?
Comente que você vai jogar um dado (em que as faces apresentam núme‑

ros) e que as crianças devem dizer qual é o dobro e o triplo do número apre‑
sentado na face voltada para cima. Explore a situação. Observe se perce‑
bem regularidades nos valores encontrados, como que no dobro aumentam 
de dois em dois e no triplo de três em três. Leia o enunciado da questão e 
certifique‑se de que todos entenderam. Possibilite que os alunos socializem 
as respostas. 

Atividade 11 
Material: lápis, borracha.
Leia o enunciado da questão e solicite que realizem as estimativas. Peça 

aos alunos que justifiquem as respostas: Porque acha que tal vela vai demo‑
rar mais para apagar? E qual será a primeira vela a se apagar?
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Atividades 12 e 13
Material: lápis, borracha.
Nas atividades 12 e 13, deve‑se explorar a multiplicação como a soma 

de parcelas iguais. Essa ideia da multiplicação simplifica um tipo particu‑
lar da adição: a de parcelas iguais. Com a demonstração da escrita aditiva 
(5 + 5 + 5 + 5), essa operação torna‑se facilmente compreendida pelos alunos.

Partindo de situações‑problema e utilizando o material dourado, fichas, 
palitos, etc., os alunos realizarão diversos agrupamentos. O papel quadricu‑
lado serve como recurso para trabalhar o conceito de multiplicação, além 
de, posteriormente, facilitar a compreensão do conceito de áreas de figuras 
planas.

Atividade 14
Material: cartaz com tabelas e gráficos, lápis, borracha.
Elabore um cartaz com tabelas e gráficos retirados de jornais e revistas 

e o exponha no mural da sala de aula. Promova uma conversa sobre o cartaz 
explorando as informações presentes nele. Converse com os alunos qual a 
função dos gráficos e tabelas e o que devemos prestar atenção ao lê‑los. A 
seguir proponha atividade tal qual está no livro. Faça a leitura conjunta das 
informações contidas no gráfico. Para garantir a compreensão dessas infor‑
mações, faça perguntas como:

– Qual o título deste gráfico? Pelo título podemos identificar do que o grá‑
fico irá tratar? Quais informações podem ser obtidas neste gráfico?

Atividades 15 e 16
Material: material manipulativo (material dourado, fichas, palitos, etc.), 

lápis, borracha.
A atividade propõe o estudo do conceito de divisão. Nessa fase, não é 

necessário tratar especificamente o algoritmo da divisão, o mais importante 
é que os alunos se familiarizem com as situações que podem ser resolvidas 
por meio dessa operação.

A divisão envolve sempre situações nas quais os alunos tenham que formar 
uma certa quantidade de grupos com a mesma quantidade de elementos em 
cada um deles. Conforme o termo que se usa, tem‑se uma situação diferente 
que será resolvida por meio da divisão:

• Repartir igualmente, que é a mais comum, em que se sabe quantos 
grupos serão formados e se procura o total de elementos de cada 
grupo;

• A situação de medir, em que se sabe quantos elementos há em cada 
grupo e se procura o total de grupos.

No 1.º ano, enfatiza‑se a ideia de repartir, propondo situações nas quais 
os alunos irão distribuir objetos (material de contagem, fichas, palitos, 
material dourado, etc.), ou que se exija a formação de grupos com a mes‑
ma quantidade de elementos.

É importante aproveitar situações do cotidiano do aluno. Esse trabalho 
deve ser acompanhado de registro e de discussão coletiva sobre as dife‑
rentes soluções.
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UNIDADE 2 
O QUE AS MEDIDAS 
REVELAM?

Objetivos: 

• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto social 

(para quantificar, ordenar, codificar, medir, etc.), em situações‑problema que 

envolvam a construção da sequência numérica, procedimentos de contagem 

e medidas presentes em seu cotidiano.

• Explorar procedimentos de comparação entre duas grandezas, como: 

comprimento, massa, capacidade, etc., fazendo uso de alguns instrumentos 

de medida e saber interpretar informações sobre tempo e temperatura.

• Construir formas pessoais de registro, para comunicar informações, fazer 

leitura de tabelas simples e localizar dados nessas tabelas.

Início de conversa

As unidades de medidas são um conteúdo de caráter extremamente prá‑
tico, que demonstram para os alunos as relações existentes entre a ma‑
temática e o cotidiano. A Roda de Conversa inicia com situações nas quais 
são apresentadas unidades de medidas comuns do dia a dia das pessoas, 
por exemplo: anúncios de preços dos produtos; o tipo de produto que é 
vendido por quilo, litro ou metro, etc. Estimule os alunos a refletir e a 
relatar em que situações observam anúncios, placas, notícias nas quais as 
unidades de medidas estejam evidentes.

Hora do desafio

Encaminhe as atividades propondo o uso de alguns instrumentos de me‑
dição: balança, metro, fita métrica, relógio, recipientes de uso frequente, 
etc. Isso faz com que o aluno compreenda os procedimentos necessários 
para se medir algo, pois ele elabora estratégias diversas quanto ao uso 
desses instrumentos. Antes de encaminhar as atividades propostas no Livro 
do Aluno, é importante realizá‑las concretamente, sempre que possível, 
para, em seguida, efetuar o registro, favorecendo a compreensão do aluno 
ao associar a atividade prática com a escrita.
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Na atividade 1, usando um metro e barbante, deixe os alunos represen‑
tarem concretamente as medições propostas, por meio de comparações 
feitas com os tamanhos dos pedaços de barbante, faça eles reflerirem e 
representarem situações como: o pedaço com 2 metros cabe no pedaço de 
5 metros? Quantas vezes? Faça com que o aluno perceba que 5 metros é 
igual a 2 + 2 + 1 metros, isto é, que, em 5 metros, cabem 3 mais 2 metros. 
Deixe os alunos explorarem todas as possibilidades com as diferentes me‑
didas dos barbantes. Da mesma forma, explore as possibilidades de análise 
e descobertas com a medida da corda para fazer o balanço na árvore. Ob‑
serve que não existe uma única resposta para essa questão.

Nas medidas dos tecidos, da atividade 2, além da unidade de medida 
de comprimento também explore a de valor. Realize essa atividade com o 
dinheirinho que foi recortado do Material de Encarte do bimestre anterior, 
para simular as situações, como: com quais notas foi paga a dívida? Se Vera 
pagou com 6 notas de 10 reais, quanto recebeu de troco? Se Ana pagou com 
duas notas de 50 reais, quanto recebeu de troco? Realize todas as situações 
concretamente e, somente depois disso, encaminhe o registro.

A atividade 3 trabalha com unidades de medidas de comprimento. É 
importante que o aluno perceba a necessidade de padronização dessas 
unidades. Essa atividade é fundamental para que o aluno tenha ideia do 
tamanho que é 1 metro.

Já a atividade 4 trabalha com unidades de medida de comprimento não 
padronizadas, mostrando ao aluno a necessidade dessa padronização.

Procure realizar a atividade 5 concretamente, estabelecendo a equiva‑
lência entre pesos. Se você não conseguiu uma balança de pratos, improvi‑
se‑a com material alternativo.

Na atividade 6, os alunos deverão medir líquidos em recipientes com 
capacidade igual mas formatos diferentes e refletir sobre como distribuir 
uma certa quantidade de líquido em recipientes menores que comportam a 
mesma capacidade. Deixe‑os fazer essa experiência no concreto, utilizan‑
do diferentes recipientes.

O calendário é um instrumento de medida ao qual recorremos diaria‑
mente. Aproveite a situação de final de ano para retomar o estudo desse 
instrumento como está sugerido na atividade 7. Questione os alunos sobre 
quantos dias faltam para acabar o ano. Pergunte se houve feriados durante 
o ano e quantos foram. Se você conseguir um calendário do ano que está 
por vir, faça comparações com o calendário do ano presente, instigue‑os 
a reparar se haverá o mesmo número de feriados? Fevereiro tem quantos 
dias? Em que dia da semana começará o novo ano. No Material de Encarte, 
os alunos encontrarão um calendário que terão que preencher. Professor, 
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oriente‑os nessa tarefa, indicando a consulta ao calendário de classe para 
descobrir em qual dia da semana está o primeiro dia do mês.

A atividade 8 apresenta várias unidades de medidas e diferentes instru‑
mentos para obtê‑las. Realize concretamente a comparação das medidas, 
como: 1 xícara de chá ou 200mL; 4 colheres de sopa ou 100g; comparar o 
tamanho das formas e a variedade do tempo de cozimento, etc. Se pos‑
sível, faça o bolo na escola e aproveite para explorar situações‑problema 
que envolvam os conceitos de repartir, dividir o bolo em partes iguais, etc. 
Você poderá pesar o bolo antes de assar e depois de assado, e assim esta‑
belecer comparações entre os pesos. Questionar os alunos sobre os fatos, 
como: assado pesa menos? Por quê?

Chame a atenção dos alunos para a temperatura do forno, proposta na 
receita para assar o bolo e a medição da temperatura na previsão do tem‑
po, presente na atividade 9. Compare as duas temperaturas (a do forno e 
a do ambiente) e questione os alunos se eles acham que existe a possibili‑
dade de termos uma temperatura ambiente tão elevada quanto a do forno. 
Reflita com eles sobre o que eles pensam que acontece se colocarmos a 
mão no forno quente. 

Outra possibilidade de comparação é fazer com que os alunos reflitam 
sobre o que acontece com alimentos que vão para a geladeira ou para o 
freezer, tendo em mente a queda da temperatura.

Explore também a transformação que sofre alguns produtos quando 
saem da temperatura ambiente e são colocados no calor ou frio excessivo, 
exemplo: manteiga na geladeira, na temperatura ambiente, na frigideira; 
pipoca na panela; água no freezer e outras.

Na atividade 9, explore o trabalho com as temperaturas máxima e mí‑
nima. Observe a data dessa previsão e peça aos alunos que pesquisem a 
previsão para os próximos dias, e que façam comparações quanto: a tem‑
peratura, o horário do nascer e do pôr do sol, a presença de nuvens; em 
qual estação do ano foi feita a primeira previsão e em qual estação do ano 
estamos atualmente.

Essas reflexões deverão ser realizadas na oralidade, observando os dados, 
mas sem necessidade de registro. Essas observações ajudam os alunos a per‑
ceber as mudanças que ocorrem na natureza em diferentes épocas do ano.

Pense e Responda

Leia o enunciado 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 acharem correta. O importante nessa atividade 
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é verificar o que aprenderam sobre o assunto ou conteúdo solicitado. É 
também uma oportunidade de aprenderem como se faz para responder 
corretamente às questões de uma avaliação. Lembre‑se, a maioria de seus 
alunos, nessa época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso, 
é importante que você leia as questões e as alternativas e explique a eles 
como se procura a alternativa correta. Oriente‑os para que não falem as 
respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Apresente uma balança de pratos e solicite aos alunos que coloquem vá‑

rios produtos para equilibrá‑la. 

• Solicite para que os alunos listem os feriados do ano e as respectivas 

datas. 

• Aproveite o trabalho com unidades de medidas para propor aos alunos 

atividades concretas com garrafas PET e meio litro de água colorida. Or‑

ganize‑os em grupos de cinco pessoas para que possam trocar ideias. 

Pegue duas garrafas e dentro de uma delas coloque meio litro de água 

enquanto a outra ficará vazia. Apresente a garrafa vazia para os alunos e 

questione‑os: se tivesse água nessa garrafa e eu a colocasse nessa posição, 

como será que ficaria a água que está dentro dela? Oriente os alunos a re‑

gistrar as hipóteses deles, fazendo desenhos das garrafas em papel sulfite. 

Após ouvir todas as ideias e observar seus registros, peça que um deles, 

utilizando‑se da garrafa cheia, faça a demonstração para o grupo, deixando 

que todos verifiquem se suas hipóteses se confirmaram ou não.

• Você também pode aproveitar para fazê‑los refletir sobre, por exemplo: 
se você colocar um litro de água nessa garrafa PET, que altura a água ficará 
dentro da garrafa? E um litro e meio? Peça‑lhes que marquem (com uma 
fita adesiva colorida) a altura da água em ambos os casos. Para essa ati‑
vidade, providencie com antecedência utensílios de capacidades variadas. 
Professor, é sempre muito importante que os alunos chequem as hipóte‑
ses deles, permita, portanto, que possam realizar esse procedimento.
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UNIDADE 3 
COMO VEJO O MUNDO QUE 
ME RODEIA?

Objetivos:

• Estabelecer pontos de referência para situar‑se, posicionar‑se e deslo‑

car‑se em espaços como a sala de aula e a escola.

• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos, considerando suas for‑

mas.

Início de conversa

O homem primitivo desenhava o que sentia e o que via. Esses desenhos 
eram chamados de pinturas rupestres: desenhos naturais, livres, que fica‑
ram registrados em muitas cavernas em diversas regiões do mundo. Assim 
nasceu a chamada arte pictórica. O homem não conhecia triângulos, qua‑
drados ou hexágonos, pelo menos até sentir a necessidade de construí‑los, 
quando passou a viver fora das cavernas. Com essa mudança, iniciou‑se o 
uma nova e importante atividade: a de construir. Inicialmente rústicas, as 
construções logo exigiram um aprimoramento nos traços e nas definições. 
O desenho tornou‑se uma ferramenta básica nesse processo, aliada à valo‑
rização das formas como elemento de harmonia e beleza. 

Andando pelas ruas de qualquer cidade do mundo, podemos ver uma 
grande quantidade de formas que nos lembram os polígonos, como uma 
placa de trânsito (círculo), um semáforo ou uma faixa de pedestres (re‑
tângulo). Também em casa vemos numerosas formas poligonais nos objetos 
que nos cercam: nos móveis, nos utensílios de cozinha, nos pisos, nos for‑
matos dos azulejos, etc. 

Hora do desafio

Na atividade 1, uma pessoa está vendo um cruzamento da cidade do 
alto de um prédio. Peça aos alunos que listem as formas geométricas que 
identificam nesse local: na sinalização, nas construções, nos veículos. Você 
poderá explorar essa imagem muito além do proposto no Livro do Aluno. 
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Questione os alunos se eles encontraram formas semelhantes. Quais? O que 
existe em frente ao banco? Se você estivesse observando a rua do prédio 
amarelo, de frente para a sorveteria, qual a cor do carro que está do lado 
esquerdo? E em frente? As formas que você observa, foram criadas pela 
natureza ou pelo homem? Etc. 

Oriente os alunos a registar as formas que observam quando olham pela 
janela da sala de aula, diferenciando as formas criadas pela natureza e 
aquelas criadas pela ação do homem. 

Essa mesma atividade será realizada quando o aluno observa o ambiente 
da porta da casa dele. Na sala de aula, estimule os alunos a relatar suas 
observações, explorando na oralidade, a ordenação das ideias, utilizando 
a linguagem matemática.

O objetivo da atividade 2 é orientar o aluno a deslocar‑se a partir de um 
determinado ponto, explorando as noções de perto e longe, direita e esquer‑
da, desenvolvendo a orientação espacial. Nessa atividade, você estará de‑
senvolvendo a interdisciplinaridade com Língua Portuguesa ao solicitar que 
o aluno relacione o nome das ruas, chamando a atenção para a escrita de 
nomes próprios.Instigue‑os a pensar no porquê a ruas têm nomes, em como 
esse fato facilita a vida das pessoas e em como seria uma cidade com ruas 
sem nome. Questione‑os se os nomes das ruas são significativos para a cida‑
de e por que isso acontece. Enfoque situações que relacionam o endereço 
das pessoas, da casa do aluno, da escola, do colega, etc. Chame a atenção 
dos alunos para a forma dos quarteirões e explore o mapa de ruas do entorno 
da escola ou da casa do aluno, pontos de referência nesses locais, etc.

Professor, a atividade 3 tem por objetivo levar o aluno a ampliar as 
noções de direita, esquerda, para cima e para baixo, desenvolvendo tam‑
bém a atenção e a concentração. Apresente a malha quadriculada para os 
alunos e diga‑lhes que todos irão construir uma trilha, um caminho. Diga 
aos alunos que partirão do mesmo ponto, marcado na primeira malha por 
uma estrela. Com o apoio de um lápis de cor e de acordo com a sua orien‑
tação, a criança deverá pintar os quadradinhos, por exemplo: suba um, em 
seguida siga 3 quadradinhos para a esquerda, um para baixo, agora 4 para 
cima. À medida que você os orienta, aproveite para circular por entre as 
carteiras para verificar se os alunos que estão apresentando dificuldades 
com relação à leitura do espaço, às questões de lateralidade e até mesmo 
ao entendimento dos seus comandos, dessa maneira, você poderá  intervir 
e auxiliá‑los. A malha que se inicia com a bexiga serve para que o aluno 
brinque e oriente um colega da classe assim como você fez. No Material 
de Encarte, há mais uma malha, com a qual a dupla poderá se revezar nas 
orientações. 
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A atividade 4 traz uma versão mais simplificada do jogo batalha naval, 
que os alunos deverão jogar em duplas. Na malha localizada na parte in‑
ferior da página, deverão esconder os seus quatro barquinhos, tomando 
cuidado para que estes não fiquem enconstados uns nos outros. O jogador 
que inicia deve falar um número e uma letra (por exemplo, 1‑A), dessa ma‑
neira, ele estará investindo contra o adversário. Se nessa localização (1‑A) 
o adversário tiver desenhado um de seus barcos, este, então, diz “Fogo!” e 
ambos os jogadores fazem um x, o que atirou no campo respectivo as suas 
investidas, e o que foi acertado no barcou que afundou. Caso contrário, 
aquele que sofreu a investida diz “Água!” e aquele que tentou acertar o 
barco do adversário faz um ponto no campo respectivo as suas investidas. 
O jogo continua com cada jogador dando um tiro por vez até que todos os 
barquinhos tenham sido afundados. Ganha quem achar todos os barquinhos 
primeiro. A malha da parte superior do Livro do Aluno serve para que ele 
faça as marcações dos tiros que já deu no adversário e dos barquinhos 
que já encontrou (campo respectivo as suas investidas). Essa atividade irá 
colaborar posteriormente para a leitura e interpretação de gráficos, de 
coordenadas geográficas e para fortalecer os conhecimentos geométricos. 

Para realizar a atividade 5, você poderá encaminhá‑la, primeiramente, 
em material concreto, utilizando o próprio material escolar, embalagens e 
sólidos geométricos, contornando as faces e identificando as figuras planas 
correspondentes. Em seguida, encaminhe as atividades sugeridas no Livro 
do Aluno. 

Na atividade 6, você irá orientar um trabalho que é para os alunos o re‑
alizar formando duplas. Um dos alunos da dupla irá dar instruções para que 
outro produza desenhos no papel pontilhado (contido no Material de Encar‑
te), de acordo com suas orienteções. Solicite que um dos alunos recorte as 
figuras geométricas presentes no Material de Encarte, posteriormente, ele 
deve escolher uma e colar no seu espaço pontilhado, sem que o colega veja 
qual foi a que ele escolheu. Aquele que colou a figura deverá dar orien‑
tações ao outro colega para que este desenhe, no material pontilhado, a 
figura que ele elegeu, por exemplo, aquele que escolheu a figura deve fa‑
lar para seu colega algo como: coloque o lápis no canto esquerdo superior 
da folha, desça 4 pontos, vire para a esquerda e siga mais 4 pontos, etc. 
Depois troque as tarefas entre os dois alunos, ou seja, aquele que seguiu 
inicialmente as orientações deverá escolher uma outra figura do Material 
de Encarte, colá‑la no seu espaço pontilhado e ditar orientações para que 
o colega consiga desenhar a figura no segundo espaço pontilhado.

Na atividade 7, os alunos deverão ligar os números pares, os núme‑
ros ímpares, traçando linhas retas horizontais, verticais e inclinadas. Você 
poderá explorar essas noções, mas sem cobrar terminologias dos alunos. 



173

Analise com eles o sólido que que formaram, pergunte a eles quantas faces 
esse sólido tem, quantas arestas possui, quantos vértices apresenta. Faça 
com que os alunos identifiquem esses aspectos manipulando um sólido ge‑
ométrico.

Para a realização da atividade 8, prepare com antecedência, para cada 
aluno, papéis em forma de quadrado de aproximadamente 15cm, utili‑
zando papel dobradura colorido. Leia as instruções junto com os alunos e 
os oriente para que as sigam passo a passo. Ande por entre as carteiras e 
ajude aqueles que tiverem dificuldades. Ao final, você pode solicitar que 
eles colem a dobradura em uma folha sulfite ou no caderno de desenho e 
completem com desenhos, formando uma composição. Observe que, na 
segunda etapa da confecção da dobradura, os alunos obtêm uma flor ou 
então o focinho de um cachorro:

Na atividade 9, o aluno trabalhará com simetria.

Simetria é a parte integrante do mundo que nos rodeia, portanto pode‑
mos encontrá‑la em toda parte, na Matemática, Geometria, Arte (pinturas, 
tapeçaria, dança, etc.), Física, Biologia, Arquitetura, na natureza, etc.

Antes de iniciar a atividade 9, brinque com seus alunos orientando‑os 
para que façam desenhos em folha sulfite, colocando cola colorida no meio 
do papel, dobrando‑a e abrindo‑a em seguida, para que os alunos descu‑
bram que figuras formaram. Você também pode brincar com recortes, do‑
brando a folha de papel ao meio, cortando‑a apenas de um lado e obtendo 
o outro, formando um ângulo de 180º. Outra forma interessante de traba‑
lhar com simetria é brincando com espelhos, colocando‑o diante de partes 
de um desenho ou objetos, obtendo a outra parte refletida.

O trabalho com simetria é sempre algo fascinante para os alunos, pois 
além de possibilitar a construção de muitos conceitos geométricos, pro‑
picia diversificadas e divertidas descobertas, uma vez que, dentro dessa 
proposta, encontram‑se implícitas a observação, a investigação e a análise 
das inúmeras formas existentes no mundo.
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No Material de Encarte, você encontrará uma folha quadriculada para 
brincar com seus alunos. Você poderá propor a simetria das figuras geo‑
métricas, assim como outros desenhos, como árvores, brinquedos, figura 
humana, etc.

O professor de Arte poderá ajudar na realização das atividades 10 e 
11. Ele pode propor aos alunos que criem tiras de mosaicos, quadros, bar‑
ras para cartões, capas para livros e cadernos. Dessa maneira, ele esta‑
rá explorando a criatividade dos alunos. Apresente‑lhes obras de arte em 
mosaicos e mostre a eles a relação existente entre a arte dos mosaicos e 
a geometria, despertando mais interesse pelo estudo de geometria, pois 
percebem que essa arte se encontra em vários locais.

Mosaicos são uma das mais bonitas aplicações práticas da geometria. 
Aliam precisão matemática a senso estético e, por trás deles, se esconde 
um grande número de conceitos que serão desenvolvidos nos anos subse‑
quentes. 

Você poderá iniciar a criação de mosaicos, no pátio da escola, deixan‑
do os alunos traçarem figuras geométricas, utilizando os blocos lógicos. 
Oriente os alunos para que criem mosaicos com bolinhas coloridas de papel 
crepom, traçando linhas dentro de um quadrado, etc. Você ainda poderá 
pedir aos alunos que dobrem uma folha de papel sulfite de diferentes ma‑
neiras e que pinte cada espaço de uma cor ou combinando cores. Faça uma 
exposição dos trabalhos realizados. 

Depois de preparar os alunos com atividades concretas e amplas, enca‑
minhe as atividades de pintura de mosaicos apresentadas no Livro do Alu‑
no. Distribua outras folhas quadriculadas e deixe que os alunos criem seus 
próprios mosaicos, explorando as cores e as formas que conhecem. 

Desenvolva uma atividade interdisciplinar com Língua Portuguesa, pro‑
duzindo a mensagem escrita do cartão. Depois da revisão que poderá ser 
individual ou coletiva, oriente a escrita da mensagem no cartão e progra‑
me o momento da entrega.
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Pense e Responda

Leia o enunciado 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 acharem correta. O importante nessa atividade 
é verificar o que aprenderam sobre o assunto ou conteúdo solicitado. É 
também uma oportunidade de aprenderem como se faz para responder 
corretamente às questões de uma avaliação. Lembre‑se, a maioria de seus 
alunos, nessa época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso, 
é importante que você leia as questões e as alternativas e explique a eles 
como se procura a alternativa correta. Oriente‑os para que não falem as 
respostas em voz alta.
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Outras sugestões

• Solfwares recomentados: Mesa educacional – E-blocks – Matemática – Uni‑

dade 6 – Esfinge, você poderá encontrar quatro atividades que exploram 

figuras geométricas, com identificação de diferentes padrões, formas e 

relação entre objetos e figuras geométricas. 

• O livro Clact... Clact... Clact..., de Liliana e Michele Iacocca, Ática, 1988, trata, 

de forma lúdica e criativa, o trabalho com as figuras geométricas.

• A atividade 6 pode ser realizada no geoplano.

• Outras possibilidades de explorar o geoplano: 

• Entregar uma figura geométrica de papel e solicitar que o aluno 
a reproduza no geoplano.

• Solicitar que o aluno reproduza no geoplano a mesma figura, só 
que menor ou maior.

• Solicitar que os alunos criem uma figura geométrica, que por 
exemplo, toque em apenas três pontos do geoplano, analisando 
no coletivo todas as possibilidades encontradas.

• O professor de Educação Física pode desenvolver as atividades 3 
e 6, riscando as malhas no pátio e utilizando os próprios alunos 
para formar o que é solicitado. 


