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UNIDADE 1
O encanto das coisas simples

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; relata-
dos acontecimentos; formuladas perguntas e respostas; apresentadas 
explicações sobre temas em estudo.

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros previstos para o ano, 
identificando aqueles que respondem a suas necessidades imediatas e 
abordando-os de forma adequada, com base nos conhecimentos sobre 
o tema e as características do portador e do gênero.

• Utilizar o conhecimento já construído sobre as convenções da língua 
(segmentação do texto em palavras, ortografia), para escrever textos 
com diversas finalidades.

• Produzir e grafar textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, 
utilizando recursos da linguagem escrita.

• Analisar (em parceria e com ajuda do professor) a qualidade de tex-
tos escritos.

Início de conversa

Nesta fase de escolaridade, os alunos precisam ler e analisar diferentes as-
pectos do texto. É necessário que as leituras sejam realizadas várias vezes, 
coletivamente, em grupos ou em duplas, e com o seu apoio, para somente ao 
longo do tempo poder esperar que consigam analisar sozinhos os textos.

154

Atenção professor!
As atividades das unidades do 1.° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a grade curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.
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Para que isso aconteça, você deve propor leituras de diferentes gêneros e em 
situações que envolvam atividades diversificadas. Por exemplo, situações em que 
os alunos deverão ler para descobrir uma informação, para aprender as regras de 
um novo jogo, para preparar uma receita em sala de aula, para trocar opiniões 
com os colegas sobre um determinado texto ou assunto, para aprender uma piada 
engraçada, para apreciar os recursos utilizados por bons escritores, etc. 

Nesta unidade, os gêneros textuais de estudo são o poema (classificado 
poético) e os classificados de jornais. Lembre-se que o classificado poético  
baseia-se, muitas vezes, no formato tradicional do classificado de jornal e 
utiliza palavras comuns como: vendo, troco, procuro, alugo, etc.

Para trabalhar a Roda de Conversa, leve para a sala de aula alguns classifi-
cados de jornal e mostre aos alunos, comente com eles sobre as palavras mais 
utilizadas nesses classificados, citadas anteriormente.

 Crie algumas situações, oralmente, em que seja necessário escrever um 
classificado para o jornal. Exemplo: trocar figurinhas repetidas, procurar o 
cão de estimação que sumiu, vender uma bicicleta, comprar um video game, 
corresponder-se com alguém da sua idade, etc. Evidencie a funcionalidade 
desse tipo de texto (Descritor 8 da Provinha Brasil).

Alguns poetas gostam muito de escrever classificados, mas a diferença é que 
não são classificados de jornal, são poéticos, isto é, cheios de poesias, brinca-
deiras, sonhos e situações engraçadas. Convide-os a conhecer um deles.

É importante que você tenha em mãos um livro de classificados poéticos, 
por exemplo, Classificados poéticos de Roseana Murray, para ler e comentar a 
obra. Se não for possível, prepare-se com antecedência, transcrevendo vários 
classificados poéticos em folha de papel pardo, para ler e expor na sala en-
quanto estiver trabalhando com o gênero. Veja alguns exemplos de classificados 
poéticos desta autora:

Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma festa
onde o homem não mate
nem bicho nem homem
e deixe em paz
as árvores da floresta.

Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma dança
e mesmo as pessoas mais graves
tenham no rosto um olhar de criança.

Troco um fusca branco
por um cavalo cor de vento
um cavalo mais veloz que o pensamento
Quero que ele me leve pra bem longe 
e que galope ao deus-dará
que já me cansei deste engarrafamento...
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Hora do desafio

As atividades 1, 2 e 3 precisam ser bem trabalhadas na oralidade. Leia e 
explore com os alunos as palavras mais utilizadas neste tipo de texto, como é 
o seu formato. Durante a interpretação do texto, você poderá levantar outras 
perguntas para discutir com a classe, por exemplo: no texto “Classificados 
Poéticos” (atividade 2) você poderá pedir aos alunos que respondam oralmen-
te também: O que o texto sugere que aconteça nos salões? Quem poderá ser 
convidado para os banquetes? Por que será que convém plantar margaridas 
nas jardineiras? Em contato com o texto, os alunos aprendem relacionando 
aquilo que já sabem com o que está sendo lido. Lembre-se, também, que para 
as turmas que ainda estão se alfabetizando, as situações coletivas de leitura 
e interpretação são essenciais. Nessa hora, o professor é o modelo de leitor. 

Perdi maleta cheia de nuvens
e de flores,
maleta onde eu carregava 
todos os meus amores embrulhados
em neblina.
Perdi essa maleta em alguma esquina
e algum sonho
e desde então eu ando tristonho
sem saber onde pôr as mãos.
Se andando pelas ruas
você encontrar a tal maleta,
por favor, me avise em pensamento
que eu largo tudo e vou correndo...

Vende-se uma casa encantada
no topo da mais alta montanha.
Tem dois amplos salões
onde você poderá oferecer banquetes
para os duendes e anões
que moram na floresta ao lado.
Tem jardineiras nas janelas,
onde convém plantar margaridas.

Tem quartos de todas as cores
que aumentam ou diminuem
de acordo com o seu tamanho
e na garagem há vagas
para todos os seus sonhos.

MURRAY, Roseana. Classificados poéticos. Belo Horizonte: Miguilim, 1990.
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Aproveite esses momentos para fazer inferências, motivar e construir sentidos 
à leitura. Avalie constantemente se seus alunos compreendem o que estão 
lendo. Ao propor análise dos textos, você estará dando aos alunos a oportu-
nidade de estabelecerem relações (o velho - aquilo que já conhecem - com o 
novo). Estimule-os a participarem das discussões. Para ajudá-los, durante as 
leituras coletivas, vá acrescentando informações, fazendo comentários perti-
nentes e destacando os marcadores linguísticos. Faça perguntas que explorem 
os Descritores de Leitura.

A atividade 4 precisa também ser bem explorada na oralidade. Leia várias 
vezes com os alunos (em grupo, a sala toda, só os meninos, só as meninas, 
em forma de jogral, etc.) e proponha reflexões a cerca do texto (Será que o 
colecionador quer fazer boas trocas? Será possível fazer essas trocas?).

Para a atividade 5, leia o classificado poético com os alunos, explore as 
rimas propostas e novas possibilidades para elas. Incentive-os a ler sozinhos e 
encaminhe a atividade, explicando-lhes que realizarão uma paráfrase. Escla-
reça que parafrasear é criar uma nova versão para um texto já existente. Esta 
é uma proposta de escrita coletiva. 

Sobre a produção coletiva de textos tendo o professor com escriba 

Lembre-se que numa produção coletiva com alunos em processo inicial de 
alfabetização, você assume o papel de escriba. Sendo assim, é aquele que 
apenas registra as ideias dos alunos. Registre, literalmente, o que eles ditam, 
e num outro momento, que não deve ser no mesmo dia, resgate trechos que 
apresentaram incoerências, para serem revisados também coletivamente.

Caso tenha oportunidade e julgue adequado e oportuno, pare diante da es-
crita de alguma palavra, para questionar os alunos como escrevê-la. Aproveite 
para trazer a essa discussão alguma questão ortográfica que você tenha ob-
servado ser ainda uma necessidade pela maioria do grupo (exemplo: cheiro é 
com x ou com ch?). Trata-se de aproveitar algumas palavras do texto que está 
sendo escrito coletivamente para trabalhar com a estratégia que chamamos 
de auditório (onde algumas crianças são solicitadas a expor seu pensamento 
sobre a escrita e a escrever diante de suas hipóteses, e, posteriormente, pro-
curar, com a ajuda do professor e de colegas mais experientes, no dicionário 
ou em textos estáveis expostos na sala de aula, a grafia correta de determi-
nadas palavras, indicadas pelo professor, discutindo-se amplamente com a 
classe a respeito das possibilidades e convenções). As discussões podem ser 
ortográficas ou de análise de sistema, caso esteja na dinâmica, crianças com 
hipóteses de escrita não alfabética.

Mas, lembre-se professor, você precisa ter duas grandes preocupações e 
muita cautela: primeiro, escolher o que irá evidenciar nesse trabalho, qual 
seu objetivo maior, a escrita do texto com as preocupações da linguagem 
escrita (coerência e organização das ideias, transcrição de fala) ou se irá 
focar na escrita e análise de determinadas palavras (representação de sons, 
letras, sílabas). Aconselhamos ser melhor didaticamente não realizar simulta-
neamente as duas necessidades da escrita. Realize uma de cada vez. Em dias 
diferentes. Observe que no Livro do Aluno há espaço para o registro de uma 
primeira versão da produção coletiva, e para o registro de uma versão revisa-
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da. Lembre-se de que o processo de revisão não se esgota em uma única vez. 
Com certeza você terá feito mais que uma revisão com os alunos, mas eles 
não precisarão copiar todas, por isso há espaço para o registro de apenas duas 
versões. Sugerimos a primeira e a última, para que eles possam visualizar as 
mudanças. O importante é que você mostre-lhes que o processo de revisão 
é natural, necessário e habitual na escrita.

A proposta da atividade 6 é em duplas. Os alunos precisam ser orientados 
de como fazer este trabalho. Caminhe entre as duplas, questione, participe! 
Lembre-se de orientá-los na revisão do texto! Ao concluírem, solicite que so-
cializem as ideias que tiveram. Incentive que todas as duplas apresentem seus 
trabalhos. 

A atividade 7 propõe uma escrita individual. Professor, caminhe pela sala 
auxiliando seus alunos nessa construção. Lembre-se: a revisão textual é muito 
importante nesse processo, mas requer tempo, atenção e orientação de quem 
já sabe fazer, por isso você precisa ajudá-los.

A atividade 8 trabalha com os sons das palavras. Realize-a coletivamente. 

A proposta da atividade 9 é que façam uma lista de coisas estranhas para 
vender. Organize os agrupamentos produtivos para esta tarefa. E oriente-os 
que os itens da lista devem ter certa dose de humor. Explore a criatividade 
oralmente, para que tenham subsídios para realizar a atividade. Na socia-
lização das ideias que surgirem, proponha uma atividade de auditório para 
refletir a escrita das palavras. 

Em seguida, para a atividade 10, solicite que desenhem as coisas estranhas 
que mais gostaram da lista. Não se esqueça de pedir que escrevam uma legen-
da e mais uma vez faça boas perguntas às crianças para que pensem sobre o 
sistema alfabético de escrita.

Nas atividades 11 e 12, procure fazer com que os alunos percebam a di-
ficuldade de ler um texto em que não foram incluídos os espaços entre as 
palavras. Além disso, oriente a discussão para que definam os locais em que 
os espaços são necessários.

Copie na lousa o texto, sem os espaços entre as palavras. Se puder usar a 
lousa digital, é preferível, trata-se de um recurso adequado para esta ativi-
dade.

Discuta com as crianças brevemente a dificuldade de leitura e a ausência 
de espaços entre as palavras. Em seguida, leia o trecho.

Solicite aos alunos que indiquem onde poderiam ser introduzidos espaços 
e indique-os com barrinhas (/). Depois da discussão coletiva, organize a clas-
se em duplas e oriente-os na realização de uma atividade igual, assim terão 
oportunidade de utilizar com mais autonomia seus conhecimentos. Se em sua 
classe essa dificuldade ainda é frequente, proponha a mesma tarefa com ou-
tros pequenos trechos de texto, frequentemente.

As atividades 13 e 14 foram planejadas para relembrar com os alunos o 
alfabeto, sua grafia, maiúscula e minúscula, e ainda uma breve reflexão de 
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como organizar palavras em ordem alfabética em diversas situações, para 
facilitar o dia a dia das pessoas. Reflita com eles, fazendo oralmente listas 
que precisam ser organizadas em ordem alfabética. Antes de solicitar que pre-
encham a lista de chamada da professora, conforme orienta a atividade 14, 
reflita com os alunos a ordem alfabética rigorosa, explicando o que precisa 
ser feito quando houver mais de um aluno com a mesma letra inicial no nome.

Antes de iniciar a atividade 15, explore oralmente com os alunos o singu-
lar e plural das palavras e frases. Solicite que criem frases com os objetos da 
sala no singular e depois as transforme para o plural e vice-versa. Em seguida 
oriente-os nos registros da atividade.

Na atividade 16, leve o CD com a canção “O caderno” para a sala de aula. 
Cante e dance com os alunos. Leia para eles a letra da música e comente se 
é possível ter como amigo um caderno. Comente e discuta o entendimento de 
alguns versos e auxilie-os a memorizar a primeira estrofe, cantando-a diversas 
vezes, para posteriormente trabalhar com a leitura. 

Na atividade 17, observe as palavras em destaque no texto, circule-as e 
discuta com os alunos o que eles perceberam, fique atento quanto à ortogra-
fia das palavras. Realize as intervenções e aproveite para explorar a reflexão 
sobre o sistema alfabético de escrita, destacando letras e sons finais, iniciais 
e intermediários, para que observem, com a sua ajuda, a relação entre a fala 
e a escrita. Explique-lhes que nestas palavras, apesar do som final ser /U/, há 
palavras que se escreve com u no final e outras com l.

Na atividade 18, cante com os alunos a primeira estrofe da canção “O 
caderno”. Assim que ela estiver memorizada por eles, leia-a novamente e 
solicite que acompanhem a leitura com o dedo. Interrompa a leitura em al-
guns trechos e solicite que lhes mostre a última palavra lida. Não realize essa 
parada somente em substantivos ou adjetivos, mas também em artigos e pro-
nomes, para que os alunos possam observar que esses “fragmentos de escrita” 
também são palavras. Algumas palavras que podem ser ditadas: (uma palavra 
de cada frase — eu, até, em, no e sorrir).

Na atividade 19, organize agrupamentos produtivos e solicite que recortem 
do encarte os trechos desordenados da primeira estrofe. Antes de ordenar os 
trechos e colar no caderno, aproxime-se dos alunos com hipóteses de escrita 
inicial e realize as intervenções na leitura de cada verso, desafiando-os a pen-
sar sobre a escrita. Para os alunos que já estão alfabetizados, essa atividade 
poderá ser muito fácil e resolvida rapidamente. Você, também, pode solicitar 
aos alunos que, após ordenada, transcrevam a estrofe, em seus cadernos, com 
letra cursiva, orientando-lhes o traçado correto. No mesmo encarte, você 
encontrará mais um pequeno texto de memória, que, se memorizado pelos 
alunos, poderá ser utilizado da mesma forma e com o mesmo objetivo. 

Na atividade 20, o aluno além de identificar a quem a canção é dirigida, 
deve comprovar com uma citação do poema. Esse tipo de atividade capacita, 
progressivamente, o aluno a argumentar o seu ponto de vista e a aprender a 
localizar, no texto, certas informações.
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A atividade 21 deve ser amplamente discutida com toda a turma, pois as 

respostas serão de acordo com o entendimento do aluno em relação aos versos 
citados. (D10 — Inferir informação — Provinha Brasil). Cabe a você, professor, 
potencializar esses momentos de leitura, para auxiliar os alunos a desenvolve-
rem habilidades de realizar inferências. Incentive-os a refletir e a verbalizar 
o que pensam e entendem a respeito do verso lido, dentro do contexto da 
música. Depois de ouvir os alunos, dê também a sua opinião.

Na atividade 22, discuta com os alunos sobre o título para a canção, se eles 
acham que poderia ter outro nome. Qual? Anote as sugestões na lousa e peça 
que justifiquem suas respostas, a seguir promova com eles uma discussão a 
respeito de quais seriam as qualidades de um verdadeiro amigo.

Na atividade 23, discuta com os alunos sobre a voz do canção, no caso, o 
caderno. Neste momento, você pode, brevemente, explicar aos alunos que a 
voz que fala, em canções ou poemas, é chamada de eu lírico ou eu poético.

A atividade 24 propõe que os alunos construam uma frase a um amigo a res-
peito da amizade deles. Antes de pedir que façam a atividade, converse com 
a classe a respeito do tema “amizade”. Ajude-os a pensar nas características 
de um bom amigo. Após escreverem a frase no caderno, lembre-os de revisá-
-la para, só então, a escreverem no caderno. Disponibilize cartolinas, papéis 
coloridos, colas, tesouras, etc., e proponha que confeccionem um cartão bem 
bonito e escrevam a frase no cartão para entregar ao amigo. Em seguida, o 
aluno deverá registrar o que o amigo disse quando recebeu o cartão. Convide 
a turma para ler o que escreveram e contar a todos como foi essa experiência.

Para a atividade 25, os alunos deverão completar o poema com palavras 
que rimam. É importante que o professor relembre com a classe como ocorrem 
as rimas. Não se esqueça que em um poema, a entonação e o ritmo são partes 
que merecem realce. O objetivo desta atividade é possibilitar aos alunos que 
percebam os sons que se repetem. Explore com eles as palavras que rimam, 
as semelhanças e diferenças na escrita de cada som analisado. As rimas (pala-
vras terminadas com o mesmo som) e as aliterações (palavras iniciadas com o 
mesmo som), são aliados importantes no início do processo de alfabetização.

Professor, você pode ainda solicitar que as crianças escrevam essas e outras 
palavras com o alfabeto móvel e propor que brinquem com as novas rimas.

Outras sugestões

• Para os alunos com hipóteses iniciais de escrita não deixe de desen-
volver, paralelamente às atividades propostas no livro do aluno, as 
atividades permanentes de alfabetização: (Organizações curricula-
res: contribuições para o trabalho pedagógico. Caderno do professor, 
pág. 45).

• Sobre os agrupamentos produtivos, leia mais nas Organizações cur-
riculares: contribuições para o trabalho pedagógico, Caderno do pro-
fessor.
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Sim Não

Coloquei título?

Escrevi em forma de versos e estrofes?

Escrevi as ideias de forma compreensível?

Minha letra está legível  

Coloquei pontuação adequada?

Fiz correção ortográfica?

Meu texto está adequado à proposta?

• Realize uma sondagem para verificar quais questões ortográficas 
precisam ser retomadas com a turma.

• Construa, com a ajuda dos alunos, um cartaz, para ficar exposto na 
sala de aula, contendo palavras que eles não podem mais esquecer 
a escrita correta.

• Softwares recomendados: Coelho sabido — Segunda Série — Na Terra 
do Queijo; Vocabulário e Ortografia; Primeira Série — Casa da Tia 
Coruja — Papa Letras.

• Faça também a atividade a seguir:

Os alunos devem criar, com sua ajuda, alguns versos, para compor uma 
canção. Poderão criar outro ritmo ou utilizar o ritmo da canção “O caderno”. 

Para a produção de texto, é importante que os alunos tenham claros os 
propósitos do texto (para quem escrevem; para que e onde o texto irá circu-
lar) e realizem muitos procedimentos de revisão junto com você, para que 
possam ir ganhando autonomia e incorporando o hábito da revisão em sua 
prática escrita. 

Como a proposta é para escrever versos de uma canção, você pode, por 
exemplo, propor a construção da letra de uma canção, para ser doada a outra 
turma da escola, consequentemente, as revisões deste texto serão necessá-
rias e fundamentais. Exercite, coletivamente, também a proposta de revisão 
descrita na tabela a seguir, aproveitando para ensinar-lhes que rascunhar e 
revisar são procedimentos comuns de quem escreve.
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UNIDADE 2 
Muitos recados, elogios e...
tantos lembretes!

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; relata-
dos acontecimentos; formuladas perguntas e respostas; apresentadas 
explicações sobre temas em estudo.

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros previstos para o ano, 
identificando aqueles que respondem a suas necessidades imediatas e 
abordando-os de forma adequada, com base nos conhecimentos sobre 
o tema e as características do portador e do gênero.

• Utilizar conhecimento já construído sobre convenções da língua (seg-
mentação do texto em palavras, ortografia) para escrever textos com 
diversas finalidades.

• Produzir e grafar textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, 
utilizando recursos da linguagem escrita.

• Analisar (em parceria e com a ajuda do professor) a qualidade de 
textos escritos.

Início de conversa
O trabalho com os gêneros textuais desta unidade tem por objetivo am-

pliar o conhecimento do aluno sobre a linguagem escrita, além de dotá-los de 
estratégia de registro, organização estrutural e reconhecer as características 
comuns a cada gênero textual, aproximando-se do uso adequado em situações 
reais de produção.

Na Roda de Conversa, comente com os alunos a respeito do que sabem 
sobre um bilhete, se eles sabem escrever um e para que e quando usamos um 
bilhete. Leve modelos de bilhetes diversos, para que os alunos manuseiem e 
observem suas características e estrutura. Explique que bilhete é um gênero 
textual de uso frequente e serve para comunicar informações, dar instruções, 
relembrar atribuições, solicitar algo, relatar atos pessoais, etc. Por cumprir 
uma variedade de propósitos e fazer parte do dia a dia das pessoas, pode, sem 
dúvida, fazer parte do trabalho em da sala de aula.
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Hora do desafio
Nas atividades 1 e 2, proponha aos alunos que leiam os bilhetes apresenta-

dos e, com sua ajuda, observem o que é comum aparecer neles. Solicite que 
os alunos listem e anotem no espaço reservado no livro. Depois, discuta com os 
alunos quais os diferentes motivos para escrever um bilhete.

Nas atividades 3 e 4, discuta com os alunos quais os assuntos dos bilhetes 
lidos na atividade 1 e anote no espaço reservado.

A atividade 5 propõe que, com a sua ajuda, os alunos escrevam um bilhete 
respondendo à mãe preocupada com o caderno de seu filho. Trata-se de uma 
proposta de produção de texto coletiva, ou produção oral com destino escrito. 

Sobre a produção oral com destino escrito

Professor, lembre-se que a elaboração de um texto vai muito além do seu 
registro por escrito — esse é um dos princípios que norteiam essa situação didá-
tica. Tal fato deve ser levado em conta, principalmente no início do processo de 
alfabetização, quando ainda é muito complicado enfrentar, simultaneamente, 
todos os desafios que a produção de um texto coloca: a definição do conteúdo, 
a organização da linguagem, a escolha de quais letras e em que sequência, 
além, é claro, do próprio ato de grafar, que, para o escritor iniciante, também é 
complexo e cansativo. Por isso, a situação de produção oral com destino escrito 
— na qual os alunos ditam o texto para o professor — 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 necessário 
garantir que os alunos:

• tenham um destinatário real e uma finalidade definida para a escrita 
do bilhete;

• conheçam bem o conteúdo que deverá ser escrito.
É interessante que os alunos, antes de ditar o bilhete para o professor, te-

nham tido a oportunidade de ouvir e discutir textos desse gênero. Assim terão 
um modelo, uma referência que os ajudará na construção do texto. Observe 
que, no livro do aluno, há espaço para o registro de uma versão inicial e de uma 
versão revisada. Lembre-se professor, revisar um texto que se produz faz parte 
do próprio ato de produzir, por isso, vale a pena relembrar.

Na hora da revisão

Diga aos alunos que eles irão reler o texto produzido para verificar se podem 
deixá-lo ainda mais interessante, compreensível e bonito para o destinatário. 
O texto pode ser projetado (ou reescrito na lousa ou em papel kraft) da forma 
como ele ficou quando terminaram a produção. 

Professor, você destaca/informa, e pode até escrever na lousa, quais as-
pectos farão parte da revisão (pontuação, repetição ou ausência de palavras, 
mudança de parágrafo, partes que estejam confusas, etc.), lembrando que não 
convém abordar todos os aspectos de uma única vez.
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Cabe a você mediar essas discussões e não decidir pelos alunos, anotar, no 

texto projetado ou transcrito na lousa, as alterações propostas, passar a limpo, 
posteriormente, e trazer para os alunos, para compararem a melhora na quali-
dade da escrita após a revisão.

Uma forma de variar a mesma atividade é revisar o texto de outra sala. O 
encaminhamento é o mesmo, a diferença é que as crianças irão ler o texto de 
outra sala, fazer sugestões, discutir as sugestões coletivamente e então elabo-
rar “bilhetinhos” sugerindo uma revisão para o texto dos colegas.

Esses encaminhamentos devem ocupar mais de uma aula.

A atividade 6 será para que o aluno, com a sua ajuda e dos colegas, identi-
fique qual a finalidade do bilhete escrito. 

As atividades 7, 8, 9 e 10 iniciam um trabalho com as letras do alfabeto tra-
çadas na forma cursiva ou manuscrita, em maiúscula e minúscula. É importante 
lembrar: 

Sobre a letra cursiva

Na maior parte dos casos, assim que as crianças se alfabetizam, elas demons-
tram, espontaneamente, necessidade de escrever com a letra cursiva, uma vez 
que esse tipo de letra é muito valorizado pela escola e pela família. Com algum 
treino, em pouco tempo, todas aprendem o traçado correto. E terão muito tem-
po para isso, inclusive para ir definindo o seu estilo próprio de grafia.

O mais importante a considerar é que o uso da letra de forma no processo de 
alfabetização evita obstáculos desnecessários para quem esta aprendendo a ler 
e escrever. Portanto, vale a pena utilizar o precioso tempo escolar com ativida-
des que ajudem as crianças a avançar em seus conhecimentos sobre a escrita, 
deixando o treino do traçado correto da chamada letra de mão para depois que 
já estiverem alfabetizadas. Os alunos já devem conhecer o traçado correto, 
mas convém ir solicitando aos poucos a sua utilização. 

Alguns professores temem que as crianças se acostumem com a letra de 
forma e resistam a passar para a cursiva, mas os que a prática tem mostrado é 
que, geralmente, isso não acontece. 

A atividade 11 complementa a sequência de produção de texto para a escri-
ta de bilhetes. Dessa vez, o aluno deverá escrever sozinho um bilhete para uma 
personagem da sua história favorita, retome com os alunos tudo o que preci-
sa ter num bilhete (título, destinatário, assunto/finalidade, etc.), seguindo as 
orientações propostas na atividade. Depois da escrita da primeira versão, peça 
aos alunos que confiram suas produções a partir do roteiro proposto a seguir, 
que necessita ser ampliado por você na lousa ou em papel kraft, para nortear 
o trabalho de revisão dos alunos. Não há necessidade de solicitar que os alunos 
copiem. Oriente-os nesse trabalho, e auxilie bem de perto os alunos que estão 
ainda em processo inicial de alfabetização. Se necessário, agrupe-os e resgate 
com eles outras questões da escrita, letras/sons/sílabas, e utilize outros recur-
sos (alfabeto móvel, por exemplo).
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Após o aluno revisar o texto (que não deve ser no mesmo dia) peça que pas-
sem a limpo a versão final transcrevendo-a a em seu livro.

Para a atividade 12, leia a história “A galinha ruiva” aos alunos. Em seguida, 
peça que leiam em grupos, de forma que cada um leia um pequeno trecho. 
Convide-os para que dramatizem a história, atribuindo a cada um deles o papel 
de uma personagem. Comente com os alunos sobre os sinais de pontuação exis-
tentes. Chame-lhes atenção em relação aos outros sinais existentes no texto 
que não são letras. Para que servem? Mostre algum, leia a frase em que ele está 
inserido, indague sobre sua função naquele lugar. Ouça o que as crianças pen-
sam e sabem a respeito, e só depois ofereça suas explicações. Chame a atenção 
deles para o trecho dos diálogos, explicando-lhes que a cada sinal de travessão 
muda a personagem que fala.

Na atividade 13, após mais uma leitura do texto, faça com os alunos oral-
mente, a interpretação do mesmo seguindo o roteiro proposto na atividade.

A atividade 14 proporcionará uma boa discussão com os alunos a respeito da 
pontuação, agora com foco no significado dos símbolos ! (ponto de exclamação) 
e ? (ponto de interrogação).

Ponto de interrogação
É empregado para indicar uma per-
gunta.
— O que você acha disso?

Ponto de exclamação
É empregado para marcar o fim de 
qualquer enunciado com entonação 
exclamativa, que normalmente ex-
prime admiração, surpresa, assom-
bro, indignação, etc. Também usado 
com interjeições.
— Não acredito!
— Oh!

Mas lembre-se, antes de apresentar aos alunos os conceitos e definições, 
ouça o que eles já sabem e pensam a respeito. Então, apresente outros exem-
plos e solicite que construam frases oralmente utilizando a pontuação trabalha-
da. Não há necessidade de registro e nem de cópia.

Sim Não

Coloquei destinatário?

Deixei a mensagem bem clara?

Coloquei assinatura?

O trabalho está limpo?  

Minha letra está legível?

Fiz uma releitura para verificar se há erros?

Pulei linhas, quando necessário?
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Na atividade 15, antes de procurar no dicionário, discuta com os alunos o 

significado da palavra pé no texto “A galinha ruiva”. Ouça as inferências dos 
alunos e depois utilize o dicionário para confirmar. 

Na atividade 16, após uma nova leitura do texto “A galinha ruiva”, solicite 
aos alunos que observem as palavras em destaque (em negrito). Para isso, to-
dos deverão acompanhar a leitura em seus livros. Peça que listem as palavras 
oralmente enquanto você as escreve na lousa. Reflita com eles as diferenças e 
semelhanças sonoras entre as palavras escritas com g ou j, dependendo das vo-
gais que as acompanham, por exemplo, gato/jato; gota/jota; gelo/jeito; jiló/
girafa.

Após a organização das palavras, oriente-os no desenvolvimento da atividade 
com o quadro de palavras do Matrerial de Encarte, no qual eles terão que re-
cortar as sílabas que completam as palavras para colocá-las no lugar adequado. 
Antes disso, deixe-os explorarem as diferentes possibilidades.

Os alunos deverão colar esse quadro no caderno e a partir daí você poderá 
ampliar essa lista de palavras explorando ainda mais esses sons e suas conven-
ções, orientando que precisarão consultá-la sempre que necessário, já que não 
existe uma regra específica para essa questão ortográfica. Trata-se de uma ir-
regularidade da Língua Portuguesa.

Nas atividades 17 e 18, leia novamente o texto com os alunos e após con-
cluírem o desenho, solicite que façam uma legenda explicativa do mesmo. 
Aproveite esse momento para as intervenções na escrita das palavras da legen-
da proposta. Lembre-se de organizar agrupamentos e aproximar-se mais dos 
alunos com hipóteses iniciais de escrita, oferecendo-lhes alfabeto móvel para a 
realização da atividade.

Na atividade 19, os alunos terão a oportunidade de recontar a história para 
os alunos do 1.º ano. Ensaie esse reconto com os alunos, faça o planejamento 
dos detalhes com eles, organizando-se para este dia (convite, organização da 
sala, treino com os alunos, etc.) e faça também os devidos combinados com a 
outra professora e com a coordenação da escola.

Na atividade 20, os alunos deverão fazer com a sua ajuda, a reescrita do 
início da história “A galinha ruiva” (escrita coletiva) e copiá-la no caderno. Após 
a revisão, oriente os alunos a passar a limpo. Reveja na atividade 5 desta uni-
dade, e na 7 da unidade 1, as etapas e cuidados necessários para um trabalho 
eficiente com produção e revisão coletiva de textos, realizando as adequações 
necessárias para o gênero textual solicitado (escrita de trecho de um conto 
conhecido). É muito importante criar um contexto de produção, para que esta 
proposta de produção escrita faça sentido para as crianças: por qual motivo es-
tão escrevendo, para quem e onde vai circular o texto? Uma sugestão é convidar 
os alunos para esta atividade, sugerindo que reescrevam apenas o começo da 
história que leram, com a finalidade de presentear uma outra classe, ou expor 
no mural da escola, para que outras pessoas também possam conhecê-la e ficar 
com vontade de saber o final, ou para fazer parte do livro que escreverão para 
a Feira Literária. Professor, use sua criatividade!
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Faça passo a passo a atividade 21 com seus alunos, mesmo sendo uma pro-
posta de escrita individual. Primeiro, oralmente, discuta com a classe as dife-
rentes possibilidades de atitudes que a galinha poderia ter tomado. Após esse 
levantamento, peça que escrevam que atitude eles teriam se estivessem no lu-
gar da galinha e mudar assim, e se mudariam o desfecho da história. Oriente-os 
a fazer um rascunho, uma 1.ª versão em seus cadernos. Quando terminarem, 
peça que releiam o texto, revisando (escrita correta, clareza no que escreveu, 
pontuação, etc.), e após solicite que troquem as produções entre os colegas e 
opinem sobre o que leram. Somente após esta sequência, o aluno deverá passar 
a limpo e assim obter o produto final. Neste momento, também se faz necessá-
rio criar um contexto para esta proposta de produção. Por que escrever/ com 
qual propósito? Para quem? Onde será exposto ou veiculado? Lembre-se ainda 
dos alunos em processo inicial de alfabetização que necessitarão de sua ajuda e 
de intervenções de outra ordem. Aproveite esse momento para as intervenções 
na escrita de palavras e/ou pequenos trechos do texto que estão se aventu-
rando a escrever. Para esse momento, não deixe de organizar os agrupamentos 
produtivos, diante das diferentes hipóteses de escrita de seus alunos.
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UNIDADE 1 
O homem fazendo Matemática

Objetivos:
• Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes 

usos no contexto social.

• Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses so-
bre elas, com base na observação de regularidade, utilizando-se da 
linguagem oral, de registros informais e da linguagem matemática.

• Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados 
das operações fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma 
operação está relacionada a problemas diferentes e que um mesmo 
problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações.

• Desenvolver procedimento de cálculo-mental, escrito, exato, aproxi-
mado, pela observação de regularidades e de propriedades das ope-
rações e pela antecipação e verificação de resultados.

Início de conversa
Professor, na Roda de Conversa, por meio do diálogo, possibilite aos alunos 

momentos de reflexão sobre suas experiências matemáticas, que poderão ser-
vir para você diagnosticar os conhecimentos prévios dos seus alunos. Propo-
nha, em atividades orais, situações-problema para ajudá-los a refletir sobre o 
uso da matemática no dia a dia.

Atenção professor!
As atividades das unidades do 1.° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a grade curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.
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Após a Roda de Conversa, leve para a classe uma caixa, com vários portadores 
numéricos colecionados por você, ou até pelos alunos como lição de casa (exem-
plos de portadores numéricos que podem ser colecionados: calendário, agenda, 
dinheiro, moedas, panfletos de supermercado, embalagens, bulas de remédio, 
cópias de documentos pessoais, medalhas, etiquetas de roupa, anúncios, índices 
de livros, álbum de figurinha, relógio, placa de carro, envelopes contendo ende-
reços, enfim tudo que for possível encontrar números). Encape a caixa, deixe-a 
atrativa e, em roda utilize-a. Cada criança na sua vez retira um dos portadores, 
localiza nele números e tenta identificar ali as suas funções. Faça questionamen-
tos de forma que as crianças possam perceber as quatro principais funções dos 
números: cardinalidade, ordinalidade, código e medida. Chame a atenção das 
crianças para a forma como os números são representados, por exemplo, valores 
monetários vêm acompanhados de R$; são representados com vírgulas; num ró-
tulo pode-se encontrar números acompanhados da abreviatura g o que indica que 
é uma medida, etc.

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

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

Para dar início aos trabalhos, na atividade 1, apresenta-se um breve his-
tórico sobre a origem dos números. Leia para os alunos e depois leia com eles 
esse histórico, fazendo as interrupções necessárias para dar explicações ou 
responder perguntas. Peça que, ao ler, apontem com o dedo cada palavra.

Todas as questões da atividade 1 são de representação de símbolos numé-
ricos. Na questão da numeração romana, você precisa explicar o princípio 
aditivo e subtrativo dessa numeração.

A numeração romana é um sistema de numeração que usa letras maiúsculas, 
as quais são atribuídos valores. Os algarismos romanos são usados principalmente: 

• nos números de capítulos de uma obra; 
• nas cenas de um teatro; 
• nos nomes de papas e imperadores; 
• na designação de congressos, olimpíadas, assembleias, entre outros. 
A numeração romana utiliza sete letras maiúsculas, que correspondem aos 

seguintes valores:
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Letras Valores

I 1

V 5

X 10

L 50

C 100

D 500

M 1000

Exemplos: XVI = 16; LXVI = 66.
Se à direita de uma cifra romana se escreve outra igual ou menor, o valor 

desta se soma ao valor da anterior.
Exemplos:
VI = 6
XXI = 21
LXVII = 67
A letra I colocada diante da V ou de X, subtrai uma unidade; a letra X, pre-

cedendo a letra L ou a C, lhes subtrai dez unidades e a letra C, diante da D ou 
da M, lhes subtrai cem unidades.

Exemplos:
IV = 4
IX = 9
XL = 40
Em nenhum número, se pode pôr uma mesma letra mais de três vezes se-

guidas. Se entre duas cifras quaisquer existe outra menor, o valor desta per-
tencerá à letra seguinte a ela.

Exemplos:
XIX = 19
XXIV= 24
Antes da atividade 2, apresenta-se um texto sobre os algarismos indo-ará-

bicos, que são os algarismos utilizados atualmente. Proceda da mesma forma 
que procedeu, na atividade 1, para fazer a leitura do texto. Depois oriente 
os alunos no preenchimento do quadro da atividade, eles terão que utilizar 
diferentes sistemas de numeração. 

Professor, partindo dessas atividades você poderá criar outras atividades 
que desenvolvam essa mesma capacidade.

Para a atividade 3, proponha o jogo dos dedos. Em rodas de 5 alunos ou um 
pouco mais, as crianças colocam quantos dedos quiserem, contam-se quantos 
dedos ao todo foram colocados, e essa quantidade é usada para contar os alu-
nos um a um. O aluno que cair com o último número da contagem vai para o 
centro da roda e assim se segue até chegar a um vencedor. 

Tanto a atividade 3 quanto a atividade 4 oportunizarão ao aluno treinar 
a numeração ordinal. Antes de preencher a atividade com os alunos, faça ou-
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tras atividades orais com situações retiradas da própria sala de aula. Qual é a 
primeira fila próxima à porta? Levantem os alunos que sentam nas primeiras 
carteiras de todas as filas. Agora os últimos. Assim por diante. Dessa forma, os 
alunos aprendem brincando.

Na atividade 5, aprenderão como utilizar o ábaco. 
O ábaco foi uma grande invenção do homem que surgiu da necessidade de 

contar, registrar e efetuar cálculos para organizar a produção e comercializa-
ção de seus produtos. Para isso, muitos povos utilizaram objetos ou símbolos 
para representar as quantidades simples e faziam grupos a cada certo núme-
ro, criando os diversos sistemas de numeração e artefatos que ajudavam nesse 
processo, destacando-se o ábaco.

Veja o que cada linha do ábaco representa.

Essa orientação não é para ser passada, na íntegra, aos alunos, nesse mo-
mento. Você utilizará, agora, só até as centenas simples.

Toda a atividades 6 será desenvolvida com o auxílio do material dourado.
Trabalhe na oralidade muitas vezes com o material dourado, para que o 

aluno compreenda as operações. Incentive-os a manusear individualmente. 
Se a escola não possuir um jogo para cada aluno, use palitinhos que surtem o 
mesmo resultado. O importante é que saibam usar diferentes tipos de mate-
riais, que saibam fazer as representações necessárias, partindo do concreto 
para chegar à abstração matemática.

Na atividade 7, o aluno aprenderá como trabalhar com a calculadora.
Professor, essas atividades não podem ser realizadas todas num dia só. 

Formule outras atividades semelhantes, para a fixação da aprendizagem. Pes-
quise alternativas que ampliem as possibilidades de compreensão desse con-
teúdo. Apresente situações-problema retiradas do cotidiano dos alunos, para 
que as resolvam, oralmente, na calculadora.

Nas atividades 8, 9, 10, 13, 14 e 15, os alunos, de maneira lúdica, são 
incentivados a explorar números e a fazer cálculos matemáticos, em que pre-
cisam fazer comparações, completar sequência numérica, juntar, retirar, en-
tre outras, com o objetivo de ampliar o seu repertório quanto ao sistema de 
numeração.

Observe que na atividade 13, quando é solicitado que o aluno pinte os nú-
meros pares e em seguida os múltiplos de 5, a coluna dos números redondos 
será pintada duas vezes, assim os alunos perceberão que estes números são, 
ao mesmo tempo, pares e múltiplos de 5.

unidades
dezenas
centenas
unidades do milhar
dezenas de milhar
centenas de milhar

unidades de milhão
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Quando é solicitado que o aluno encontre um número menor que 28, orien-
te-os a olhar a linha e a coluna.

Nas atividades 11 e 12, oportunize aos alunos outras atividades referentes ao 
assunto. O calendário pode ser trabalhado diariamente na sala de aula. Antes de 
iniciar essas atividades construa, na lousa digital, um calendário do ano atual.

Na atividade 14, ensine aos alunos o jogo vence o maior.
Recorte 39 retângulos de cartolina para cada dupla e peça aos alunos que 

as numerem de 11 a 50.
Regras do jogo:

• Cada dupla fará a distribuição de suas cartas entre os integrantes. 
Cada integrante conta quantas cartas tem e forma um pilha na sua 
frente com as cartas viradas para baixo.

• No sinal combinado entre as duplas, os jogadores, juntos, viram as 
primeiras cartas de suas respectivas pilhas. O jogador que virar a 
carta maior leva as duas.

• O jogo acaba quando as cartas acabarem.
• O jogador que tiver o maior número de cartas no final do jogo será o ven-

cedor.
Ajude os alunos a completarem a tabela, na atividade 15, e oriente na 

sequência da atividade. 
Por meio do jogo do nunca dez, na atividade 16, será introduzida a noção 

de centena. 
Providencie o material dourado e forme grupos de 4 jogadores.
Como jogar?

• Cada jogador lança os dados. A quantidade que os dados marcaram 
tira em unidades do material dourado. Nunca pode ficar com 10 uni-
dades. Sempre que conseguir 10 unidades, troca por uma dezena, 
representada pela barrinha. Quando conseguir 10 dezenas = 10 barri-
nhas, troca por uma centena, representada pela plaquinha.

• Ganha quem conseguir primeiro a centena.
Nas atividades 17 e 18, continua a exploração dos resultados do jogo, sendo 

que na atividade 18 inicia-se um trabalho de decomposição dos números. Esses 
conceitos matemáticos precisam ser repetidos inúmeras vezes, quase que coti-
dianamente. Apresente outras situações semelhantes, para exercitar o aluno.

Para resolver a atividade 19, solicite que os alunos realizem os cálculos 
necessários, formulem hipóteses e façam a verificação na calculadora para 
confirmar os resultados. 

As atividades 20 e 21 podem ser realizadas no caderno, possibilitando 
diferentes estratégias de registro. Crie outras atividades com mais dificulda-
de quando os alunos já dominarem a subtração, por exemplo: pensei em um 
número, somei 2 e mais 10. Diminui o número que pensei. Que número obtive? 

 As atividades 22 e 23 enfatizam a multiplicação como soma de parcelas 
iguais, associada à decomposição dos resultados em dezenas e unidades. Propo-
nha outras situações-problema, para fixação desses conceitos matemáticos. 

Antes de iniciar a atividade 24, trabalhe noções de metade, utilizando-se 
dos próprios alunos da sala. Conte o número de alunos, divida-os um para lá 
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e outro para cá, até terminar. Se sobrar, explique porque aconteceu isso. A 
turma tem número impar de alunos e para dividir igualmente, sem sobrar ne-
nhum, é preciso que seja um número par.

As atividades 24 e 25 exploram a ideia repartitiva da divisão. O aluno fará 
hipóteses de quantas bolinhas e revistas poderá dar para cada amiguinho e 
fará a distribuição da quantia hipoteticamente. 

Nessa situação, a operação foi exata, mas você poderá propor outras si-
tuações inexatas, quando o aluno perceberá que cada amiguinho deverá ter a 
mesma quantidade de elementos. Haverá resto quando não for mais possível 
dar uma unidade para cada um dos amiguinhos. Assim o aluno gradativamente 
formará o conceito de divisão como a distribuição de uma quantia em parcelas 
iguais.

Pense e responda
Leia os enunciados e as alternativas das atividades 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 correta. O importante, nessas ativida-
des, 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, a maioria de seus alunos, nessa 
época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso é importante que 
você leia para eles e explique-lhes como procurar a alternativa que acham ser 
a correta. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.

Outras sugestões
Jogo de dados

• 4 ou 5 jogadores
• 3 dados
• Cada jogador, na sua vez, joga três dados, efetua a soma, e registra 

na sua tabela.
Professor, é importante, antes de desenvolver a atividade, providenciar em 

papel sulfite, a cópia das tabelas para distribuir a cada aluno.
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Tabela de pontos do aluno _____________________________________

Soma do dado 1 mais o dado 
2 mais o dado 3

Total de pontos

1.ª rodada ____ + ____ + ____ = ____

2.ª rodada ____ + ____ + ____ = ____

3.ª rodada ____ + ____ + ____ = ____

4.ª rodada ____ + ____ + ____ = ____

Depois que os alunos compreenderem bem esse jogo, você pode propor 
uma variação, fazendo com que os alunos somem dois dados e subtraiam, 
dessa forma, o valor de um terceiro dado.
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UNIDADE 2 
Tudo começou na feira com 
seu João

Objetivos:

• Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados 
das operações fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma 
operação está relacionada a problemas diferentes e que um mesmo 
problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações.

• Desenvolver procedimentos de cálculo mental, escrito, exato, apro-
ximado pela observação de regularidades e de propriedade das ope-
rações e pela antecipação e verificação dos resultados.

• Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, ca-
pacidade, e elaborar estratégias pessoais de medidas.

• Usar informações sobre tempo e temperatura.

Início de conversa
O trabalho nesta unidade, além de explorar grandezas e medidas, continua 

com a exploração do sistema de numeração decimal. É importante que o alu-
no entenda as características desse sistema, para que possa fazer os cálculos 
utilizando algoritmos. Para isso, tenha sempre à mão materiais adequados, 
como ábaco, material dourado, cartaz valor-lugar, entre outros, para que o 
aluno visualize, muitas vezes, a composição e a decomposição do número, fa-
zendo o registro numérico das quantidades para ir abstraindo gradativamente. 

Como os alunos ainda não dominam as normas convencionadas pelo sis-
tema monetário brasileiro, você pode, inicialmente, conversar sobre os 
símbolos R$ utilizados em nosso sistema para indicar que se trata do R, 
que é real, nossa moeda, e o cifrão ($), que indica tratar-se de dinheiro.

Para as atividades que envolvam dinheiro, utilizar o material (dinheiri-
nho) existente nas escolas.

No que diz respeito às operações, sugere-se a exploração conjunta dos 
problemas aditivos e subtrativos, que fazem parte de um mesmo campo 
conceitual, denominado de campo aditivo. O mesmo precisa ser feito com 
relação à multiplicação e à divisão. 
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Um fator importante para o entendimento dessas operações é analisar 
as diferentes possibilidades de pensamento sobre elas. Ofereça aos alunos 
oportunidades de calcular utilizando diferentes estratégias. Partindo dos 
exemplos apresentados no livro de atividades do aluno, elabore outras 
situações, ampliando o universo de entendimento matemático do aluno.

Para desenvolver a Roda de Conversa, se for possível visite uma feira de 
frutas e verduras. Elabore um roteiro com os alunos, orientando-os sobre o 
que deverão observar. O objetivo é que os alunos iniciem as atividades com 
uma situação do cotidiano, constatando as diferentes maneiras de comprar 
os produtos ofertados: unidade, quilo, dúzia, litro. Caso não seja possível, 
encaminhe uma pesquisa para o fim de semana, propondo aos familiares 
que levem os alunos à feira.

Hora do desafio
Dando continuidade à Roda de Conversa, peça que os alunos observem 

a banca de frutas da atividade 1 e a relacionem com as observações reali-
zadas na feira quanto a preços, produtos e medidas. Aproveite para explo-
rar a centena, compondo e decompondo diversas situações, sempre com 
apoio de material concreto e efetuando o registro numérico. Para essas 
atividades, você deverá deixar à disposição dos alunos o material dourado 
ou o ábaco, para que eles realizem as próximas atividades que envolvem a 
representação numérica e as operações.

Continue, na atividade 2, fazendo composição e decomposição com nú-
meros maiores. É muito importante propor aos alunos que socializem as 
suas diferentes formas de representar a quantidade.

Na atividade 3, possibilite a comparação de quantidades. Apresente 
outras situações semelhantes para exercitar o aluno em cálculos.

Para resolver a atividade 4, solicite que os alunos realizem os cálculos 
necessários, formulem hipóteses em relação ao troco recebido e façam a 
verificação na calculadora para confirmar os resultados. 

Para esta atividade e para as próximas que envolvem operações simples 
com dinheiro, pode-se deixar à disposição dos alunos dinheirinho de brin-
quedo, para que os alunos o utilize na solução dos problemas. Observe que 
haverá crianças que não mais precisam deste recurso concreto para resol-
ver os problemas e outras ainda necessitam. Convém tomar nota dessas 
observações, para reorientar seu planejamento e as estratégias ao propor 
as atividades de forma que elas sejam desafiadoras para todos, porém 
possíveis de serem resolvidas. Se na escola tiverem frutas plásticas, ou se 
você conseguir emprestado, pode-se brincar de feira, etiquetar preços, 
levar balanças, sacolas, organizar as bancas, comprar, pagar, fazer troco 
com dinheirinho de brinquedo, etc.

Os alunos podem fazer uso da calculadora para as conferências, mas não 
é preciso ter uma calculadora por aluno, pode-se ter uma por grupo, sen-
do, neste caso, a atividade realizada em parceria (pode-se também usar a 
calculadora dos computadores do laboratório de informática da escola, ou 
da própria lousa digital, coletivamente).
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A atividade 5 sugere a soma de parcelas iguais para obter uma quanti-
dade. Você também poderá aproveitar esse momento para a contagem de 
5 em 5 e 10 em 10.

As atividades 6 e 7 trabalham noções de multiplicação e divisão. Explo-
re-as com material concreto antes de encaminhar os registros.

A partir da atividade 8, por meio da receita, reveja medidas de tempo, 
massa e capacidade. Aproveite o texto instrucional para desenvolver ati-
vidades de Língua Portuguesa. Em História, a culinária dos tempos antigos 
e atuais das famílias conforme suas origens. Oriente os alunos para rea-
lizarem a receita em suas casas, mas sempre com a ajuda de um adulto, 
tomando os devidos cuidados para derreter a margarina e utilizar o forno. 

A atividade 9 apresenta uma relação de equivalência entre as medi-
das. Proponha a pesquisa de outras situações e como aplicá-las. Leve para 
esta atividade embalagens vazias dos ingredientes usados na receita da 
da torta. Permita a exploração pelos alunos e, na sequência, oportunize a 
exploração de outras embalagens, para que eles possam verificar as medi-
das presentes nos rótulos. Proponha problemas orais com o material, por 
exemplo: 1 caixa de bombom tem 500 g e a outra tem 400 g, qual das duas 
contém mais chocolate? Um pacote de bolacha é bem grande e tem 180 g 
de bolacha, outro é menor, mas tem 200 g de bolacha, qual tem mais bola-
cha? 1 latinha de refrigerante tem 350 ml, uma garrafa tem 1 000 ml, em 
qual das duas embalagens cabe mais refrigerante?

 Na atividade 10, mostre o copo e a garrafa que você usará para o aluno 
estimar a medida.

Da mesma forma, quando trabalhar a questão: quantas colheres de água 
são necessárias para encher um copo? Apresente a colher e o copo que 
serão utilizados para a criança poder estimar a medida. Proponha também 
outras transformações, por exemplo: quantos copos de café são necessá-
rios para encher um copo de água, quantas xícaras de areia, ou de feijão, 
ou de farinha são necessárias para encher um saquinho de 1 kg? Se for pos-
sível, leve uma balança de pratos para a escola, ou produza uma com os 
alunos. Brinque de equilibrar pesos de produtos e embalagens em que os 
alunos primeiro farão estimativas e depois checarão o resultado. Comente 
também que há colheres de sopa, chá, café; xícara de chá, café; e que 
estas referências são diferentes unidades de medidas. Proponha que com-
parem essas unidades entre si.

Nas atividades 11 e 12, serão apresentados aos alunos diversos instru-
mentos de medidas. Procure trazer alguns para a sala de aula, para que os 
alunos possam manuseá-los. Reflita sobre as situações cotidianas em que 
utilizamos esses instrumentos. 

Antes de iniciar a atividade 13, construa, na lousa digital o calendário 
do ano atual. Faça atividades orais para exercitar os alunos. Dê um tempo 
para que eles possam resolver as questões da atividade. Confira coletiva-
mente e, em alguns casos, separadamente as atividades.
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Nas atividades 14 e 15, passe um relógio de ponteiros, para que todos 
os alunos vejam. Deixe-os explorar todas as marcas presentes no relógio, 
as marcas dos minutos, das horas, mostre-lhes os ponteiros — o grande das 
horas, o pequeno dos minutos e o fininho dos segundos. Faça algumas ex-
periências com os segundos, por exemplo: proponha-lhes que fiquem como 
estátua por 1 minuto e depois comparem com o intervalo de tempo de 1 
segundo. Peça que repitam uma frase e alguém cronometre os segundos. 
Peça que andem um trajeto e cronometrem os segundos. Em Educação Fí-
sica, pode-se pedir ao professor que realize corridas ou outros movimentos 
em que seja cronometrado o tempo. Dessas situações, podem ser produzi-
das tabelas que depois você poderá explorar para formular problemas aos 
alunos.

A atividade 16 finaliza o trabalho com as horas e as quantidades.

Outras sugestões
Você poderá explorar com seus alunos o software Buzz Lightyear 2.ª série 

(do acervo da Secretaria de Educação, Setor de Informática), atividade Acer-
tando as Horas. Também é possível explorar a Mesa Educacional Positivo — Mó-
dulo Multimundos — Lâmina 6. 

• Dinheiro — Sistema Monetário, tópicos: A Origem do Dinheiro; Esco-
lher brinquedos: tarefa difícil.

• Copo e Régua de Medidas, tópicos: A reforma da cozinha; Preparando 
sucos para os amigos.

• Mapa e relógio — Medidas de tempo, tópicos: Relógio; Horas e Minutos.

Com o material dourado, apresente situações para o aluno registrar com-
pondo números.

Ex.: uma placa de 100, 2 de 10 e 9 cubinhos.

C D U

Com o uso do material dourado ou outros materiais, crie outras atividades 
semelhantes.

Complete a sequência numérica:

91 100

103

120

126

139
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144

157

161 170

• Pinte de amarelo os números pares e de verde os ímpares. O que você 
observou?

• Copie os números de 10 em 10. 

• Assinale outra coluna que registra a contagem de 10 em 10. O que 
você observou?

• Siga uma diagonal, registre a sequência numérica. O que você des-
cobriu?

• Descubra na sequência numérica 3 números que somando seus alga-
rismos se obtém o mesmo resultado. Ex.: 144 = 1 + 4 + 4 = 9; 126 = 1 
+ 2 + 6 = 9. 

• Procure dois números que tenham como resto na subtração o número 13. 

• Escolha dois números e demonstre a respectiva decomposição utili-
zando material concreto.

• Faça a soma de dois números, representando a operação com mate-
rial concreto. Confira na calculadora.
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UNIDADE 3 
As formas que me rodeiam

Objetivos:

• Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se, e 
deslocar-se no espaço, bem como para identificar relações de po-
sição entre objetos no espaço; interpretar e fornecer instruções, 
usando terminologia adequada.

• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, iden-
tificando formas bidimensionais e tridimensionais, em situações 
que envolvam descrições orais, construções e representações.

Início de conversa
Esta unidade de estudos terá como enfoque principal as figuras e os só-

lidos geométricos, relacionando-os com os espaços do entorno.

Da mesma forma que a criança constrói hipóteses sobre as escritas nu-
méricas, ela também constrói hipóteses sobre o espaço e as formas que 
a rodeiam. O espaço percebido por ela possibilitará a construção de um 
espaço representativo, o que só é possível se a criança ampliar suas expe-
riências sobre o espaço e os objetos. 

O pensamento geométrico envolve as relações e representações espa-
ciais que as crianças desenvolvem, inicialmente pela exploração dos obje-
tos, das ações e deslocamentos que realizam no seu ambiente e da resolu-
ção de problemas que lhes são apresentadas. 

Em relação às figuras bidimensionais e tridimensionais, as crianças fa-
zem representações de objetos, primeiro pela visualização que têm dele e, 
aos poucos, representando propriedades dos objetos que vão descobrindo. 

Na escola, esse processo é potencializado à medida que o professor ofe-
rece situações em que elas podem explorar essas formas, percebendo que 
o mundo a nossa volta é todo geométrico e matemático.

Na Roda de Conversa, além de propor as sugestões apresentadas no li-
vro do aluno, você deverá criar outras situações em que os alunos possam 
refletir que as formas estão presentes no seu cotidiano, ampliando assim, 
o seu repertório referente a elas.
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Hora do desafio
Inicie o desafio com a história de um menino que se encantou com os 

brinquedos que encontrou num baú de sua avó. Apresente uma caixa com 
vários objetos que sugerem formas de sólidos geométricos. À medida em 
que for retirando alguns objetos da caixa, vá criando uma história envol-
vendo esse objeto.

Peça aos alunos que representem as formas de sólidos geométricos 
que apareceram na história. Em seguida, apresente as outras propostas 
da atividade 1, fazendo os registros necessários. Solicite, também, que 
relacionem outros objetos do cotidiano (material escolar, brinquedos, 
utensílios domésticos) com os sólidos geométricos apresentados na ilus-
tração. Explore essas formas nas paisagens e construções criadas pelo 
homem nas atividades 5 a 7 aproveitando estabelecer inter-relações com 
a disciplina de Geografia. 

Para realizar a atividade 2, peça aos alunos que tragam para a sala de 
aula embalagens que tenham a forma de sólidos geométricos. Explore-as:

• Que tipo de sólido lembram?

• Quantas faces possuem?

• Quantos vértices?

Peça que identifiquem, na sala de aula, outros objetos com formas 
semelhantes às embalagens.

É muito importante que os alunos montem e desmontem caixas, porque 
assim eles observarão que ao desmontá-las suas superfícies se transfor-
mam em formas planas circulares ou poligonais e estabelecerão relações 
entre as figuras tridimensionais e seus moldes.

Oriente-os para que representem, no geoplano, com elásticos, as fa-
ces das embalagens com formas diferentes. Os alunos deverão perceber 
que as formas bidimensionais são representações das faces de objetos 
tridimensionais. Encaminhe a reflexão do aluno, para que conclua que as 
faces redondas não podem ser representadas no geoplano.

Aproveite para trabalhar noções de corpos redondos (que rolam) e po-
liedros (que não rolam). Você poderá explorar essa classificação com as 
embalagens que têm disponíveis e os objetos da sala de aula.

Nesta unidade, foram apresentados boxes com textos informativos no 
caderno de atividades do aluno. Oriente-os para que leiam todos eles e 
reflitam sobre as mensagens de cada um. Leia com eles e faça as expli-
cações necessárias. Auxilie-os na separação dos corpos redondos e po-
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liedros, na atividade 3. Explique que poliedros são sólidos que possuem 
vários lados. Poli= vários.

Antes de ir ao supermercado, na atividade 4, esclareça os alunos o 
motivo da visita. Organize um roteiro tendo como base as atividades, 
como: quais as formas mais utilizadas nas embalagens, se existe alguma 
embalagem que lembra a pirâmide, a esfera, qual o material mais utili-
zado nas embalagens, a importância das embalagens para a conservação 
dos alimentos e outros produtos. Nessa mesma visita, você já pode cha-
mar a atenção dos alunos sobre as paisagens, aquelas que são feitas pelo 
ser humano e as que são naturais. Caso não seja possível realizar a visita, 
oriente os alunos que façam num final de semana, com os pais. As ima-
gens da atividade 5 são para observar os sólidos e as figuras geométricas. 
Para preencher a tabela, os alunos podem utilizar o X.

Para realizar a maquete, na atividade 6, solicite aos alunos que tra-
gam mais embalagens que lembrem sólidos geométricos, como latinhas 
vazias, barbante, palitos grandes e pequenos, vários tipos de papel,etc.

Para a atividade 7, coloque um objeto em cima da mesa e peça aos 
alunos que descrevam, oralmente, só o lado que estão vendo do objeto. 
Observe e analise com eles as imagens da atividade 7. Questione: Se 
olharmos esse mesmo objeto de cima, o que podemos ver? E de lado? Por 
trás? De frente? Depois disso, convide-os a responder às atividades 7, 8 
e 9.

Na atividade 10, crie outras situações em que os alunos possam dar 
opiniões sobre como representar no papel a trajetória para chegar a um 
determinado lugar, como sair da escola e ir até um local próximo que seja 
uma referência de localização na região (praça, ponto de ônibus, correio, 
parque, etc.).

Na representação do bairro da cidade, ajude os alunos a identifica-
rem a farmácia, mostrando que em frente a ela, há uma pessoa. Ajude-
-os também a localizar a casa de Lúcia, que está na quadra próxima às 
árvores e montanhas. Considerar a lateralidade em relação ao próprio 
personagem do desenho.
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Outras sugestões

• Tomando como base a imagem da atividade 10, faça outros questio-
namentos orais e solicite que criem um desenho representando a qua-
dra onde moram, colocando os pontos que servem como referência e 
o nome da rua.

• Proponha aos alunos que façam de conta que foram convidados a 
construir o projeto de uma praça da cidade e que esta precisa ser 
projetada com sólidos geométricos. Não podem se esquecer de colo-
car elementos da natureza.

• Nesse desenho, deve conter todos os nomes dos sólidos utilizados.
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