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Atenção, professor!

As atividades em todas as unidades propostas no material 
didático “Viver e Conviver”, atendem às diversas disciplinas 
da grade curricular do Ensino Fundamental, com fundamen-
tação nas Orientações Curriculares da Rede Municipal de En-
sino. Portanto, ao planejar suas aulas, observe atentamente 
as orientações no Livro do Professor e cuide da frequência 
com que as atividades podem ser desenvolvidas e aprofun-
dadas. Perceba que não é necessário esgotá-las num único 
dia ou semana, pois são conteúdos que podem ser trabalha-
dos e enriquecidos ao longo de cada um dos bimestres.

Atente que, em todas as situações que envolvem a escrita 
de palavras ou textos, há necessidade de propor adequações 
às diferentes hipóteses de escrita dos alunos. Encaminhe, 
para aqueles alunos com hipótese alfabética e silábico-
alfabética, registros individuais ou em duplas. Para os alu-
nos com hipótese inicial de escrita, encaminhe a construção 
coletiva do registro das respostas e oriente-os a copiar em 
seus livros.

Realize sondagens diagnósticas para observar quais são as 
questões ortográficas que geram maiores dúvidas e incidên-
cias de escritas não convencionais pelos seus alunos já alfa-
betizados. Planeje um trabalho e intervenções específicas 
para cada aspecto observado.

Verifique que no Pense e Responda, o aluno irá reencon-
trar-se com alguns conhecimentos construídos ao longo de 
cada uma das unidades deste material, para avaliar o que 
aprenderam sobre os conteúdos trabalhados. Nesse momen-
to, alguns alunos ainda não têm autonomia de leitura, então 
leia com eles o enunciado das questões, as alternativas com 
as respostas e ensine-os a marcarem um X na que escol-
heram. Se necessário, repita a leitura no máximo duas vezes 
e alerte-os para que percebam que não é necessário falar as 
respostas em voz alta. Questione-os e reflita com eles suas 
escolhas e permita que possam checá-las, conhecendo qual 
alternativa responde à questão proposta.
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UNIDADE 1 
Os poemas em sala de aula
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.

• Explicar e ouvir com atenção instruções e assuntos pesquisados em 
diferentes fontes.

• Ouvir com atenção textos lidos ou contados.

• Recitar e ler textos.

• Ler de modo autônomo textos de diferentes gêneros previstos para o 
ano, identificando os que atendem interesses, possibilidades, neces-
sidades em jogo e discutindo os sentidos construídos na leitura.

• Inferir, com ajuda do professor, informações implícitas nos textos li-
dos.

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

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

• Reescrever histórias conhecidas, mantendo as ideias principais e ca-
racterísticas da linguagem escrita.

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

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

Nesta unidade de ensino, serão trabalhados poemas.

O poema é um texto literário geralmente escrito em verso, com uma  
distribuição especial muito particular: as linhas curtas e os agrupamentos em 
estrofes dão relevância aos espaços em branco.

Para a Roda de Conversa, organize os alunos em roda leia alguns poemas 
conhecidos trazidos por você. Se souber alguns, declame-os, para incentivar 
os alunos a declamar também.

Prepare-se com antecedência, escolhendo um bom livro de poemas para 
apresentar aos alunos. Sugerimos alguns na seção Leia Mais, e você encontrará 
muitos outros na biblioteca da escola. Proponha então os questionamentos da 
roda de conversa e lembre-se:

Mude
O poema, com uma forma especial, nos prepara para viajar no mundo da 

linguagem figurada. A leitura do poema deve ser realizada sempre em voz alta 
para os alunos. Crie alternativas para fazer a leitura que pode ser em grupo, 
individual ou a classe toda em forma de jogral.

A leitura em voz alta ajuda a captar os versos.

No decorrer desta unidade, diariamente mergulhe com seus alunos no mun-
do da poesia encantando-se e fazendo encantar. Leia e declame poemas à eles 
e incentive-os a ler e declamar também. 

Lembre-se professor: A escuta diária de bons textos é muito importante para 
os alunos que estão se alfabetizando, porque esta é uma atividade que mostra 
a eles que a escrita representa a fala; ajuda-os a compreender que a lingua-
gem oral é diferente da linguagem escrita; a vivenciar emoções; a desenvolver 
a imaginação e fantasias; a apreciar bons textos; a conhecer como os diferentes 
gêneros textuais se organizam; a ampliar o repertório e sua visão de mundo; a 
sentirem-se desafiados e motivados a ler outros livros. Seja qual for o objetivo, 
todas as leituras devem proporcionar o prazer de ler e isso dependerá do exemplo 
de comportamento leitor que o professor oferecerá ao seu aluno.

Aprender a ler e ler para aprender requer esforço diário do professor e 
do aluno.

Professor: No final desta unidade, leia um texto complementar sobre a 
leitura pelo aluno.

Nessa fase de escolaridade os alunos precisam realizar leituras e analisar 
diferentes aspectos do texto. É preciso que as leituras sejam realizadas várias 
vezes, coletivamente, em grupos, aos pares, e com o seu apoio, para somen-
te ao longo do tempo poder esperar que consigam ler e analisar sozinhos os 
textos.

Acrescentei “para todos os alunos da escola”, porque, professor, quando 
você sentir o envolvimento dos alunos com os poemas, diga-lhes que no final 
da unidade organizarão um recital para todos os alunos da escola.
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Hora do desafio

Na atividade 1, antes da leitura do poema proposto, instigue os alunos a 
pensar sobre o título dele, perguntando sobre o que ele abordará. Leia o poe-
ma para os alunos e depois organize formas divertidas e prazerosas, para que 
façam a leitura. Pode ser em grupos, individualmente, em forma de jogral, 
cada aluno lê uma estrofe ou um número determinado de versos.

Comente sobre a forma do poema, o nome do autor, questione que outro 
título poderia ser dado ao poema. Comente sobre o circo, pergunte aos alunos 
se todos já conhecem um circo, fale sobre os palhaços, os animais, etc. Traba-
lhe as palavras do texto, mostrando as rimas, as palavras que estão escritas no 
plural, no singular, os nomes dos animais, das profissões, etc. Escolha uma ou 
duas estrofes do poema e transcreva-as em papel pardo ou cartolina, com le-
tras ampliadas, para realizar a leitura com a visualização de todos. Assim que 
essas estrofes escolhidas estiverem memorizadas pelos alunos, peça-lhes que 
encontrem determinadas palavras (ditadas por você) e justifiquem suas res-
postas. Em seguida, reproduza esses versos em sulfite, recorte-os, um a um, 
embaralhe-os e oriente os alunos (que devem estar agrupados com saberes so-
bre o sistema de escrita que se complementam) a colocá-los em ordem. Evite 
que copiem do texto, eles devem colocar em ordem observando o sentido do 
poema, e segundo suas hipóteses de escrita. Diante das tentativas, faça-lhes 
boas perguntas e peça que justifiquem suas escolhas.

A atividade 2 aborda a exploração oral e não há necessidade de que os 
alunos escrevam as respostas. O mais importante é que se sintam desafiados 
a emitir suas opiniões. Cuide para que todos os alunos participem. Os alu-
nos precisam ser incentivados a falar, compartilhar ideias, medos, dúvidas 
e certezas. O papel do professor consiste em levar o aluno a perceber que, 
para localizar algumas informações no texto lido, é necessário voltar à leitura 
dele, por várias vezes, e que há algumas informações que não estão escritas 
explicitamente, mas que deduzimos devido a outras informações presentes no 
texto. Fazer todas essas associações não é tarefa fácil, pelo contrário, exige 
muita ajuda e observação de quem já aprendeu a fazer isto: você, professor. 
Por isso, em atividades de exploração do texto como esta, você tem papel 
fundamental: mostrar como se faz. Ser modelo para os seus alunos. Promova 
a intertextualidade, buscando em outro texto informações que esta leitura 
desencadeou.

As atividades 3 e 4 devem ser realizadas coletivamente, por serem consi-
deradas continuidade e complemento da atividade 2. Solicite aos alunos que 
leiam o texto novamente, procurando nele informações para compreendê-lo 
melhor. Primeiro, peça aos alunos que tentem compreender o significado das 
palavras pelo sentido que possuem no texto e pelas informações dos colegas, 
somente depois instigue a necessidade de pesquisarem em um dicionário. Re-
tome os procedimentos para o uso do dicionário.

Na atividade 5, explique e retome que “legenda” é um pequeno texto que 
acompanha fotos (embaixo ou ao lado) publicadas em jornais, revistas, inter-
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net, ou expostas em uma exposição. A legenda explica a imagem e identifica 
pessoas (quem), lugares (onde) e datas ou ocasiões (quando). Mostre aos alu-
nos, por meio de outros modelos, que a legenda registra o fato com um verbo no 
presente, como “dorme, brinca”, e não no passado, “dormiu, brincou”. Favo-
reça a discussão e a aprendizagem entre os alunos, solicitando que justifiquem 
a escolha da legenda para cada personagem ou situação representada em seus 
desenhos. Organize uma roda, para que os alunos apresentem suas criações 
e explicações. Para a escrita das legendas, aproveite para intervir com aque-
les que ainda se encontram no processo de alfabetização, agrupe-os de forma 
consciente e oriente-os a trocar informações, consultar os materiais escritos 
expostos na sala (palavras estáveis) e pedir ajuda quando precisarem. Para os 
alunos com hipótese alfabética, faça questionamentos a respeito da escrita 
convencional (questões ortográficas e segmentação correta entre as palavras). 

Na atividade 6, antes de ler o Você Sabia com os alunos, explore os conhe-
cimentos que possuem a respeito do assunto. Volte a perguntar quem já foi a 
um circo, o que eles pensam que tem em um circo, se imaginam como tudo 
começou, etc. Depois de ler e explorar o texto, liste com os alunos outras 
coisas que gostariam de saber sobre o circo e proponha uma pesquisa na inter-
net. Leve-os à sala de informática para buscarem algumas respostas. Solicite 
ajuda ao professor-mediador, para a preparação prévia do ambiente e de sites 
liberados, confiáveis e seguros para a pesquisa.

A atividade 7 oportuniza o trabalho de pesquisa, ao mesmo tempo em que 
promove uma discussão a respeito dos animais. Explore as imagens apresenta-
das no Caderno de Leitura (página 157) e os sentimentos que elas proporcio-
nam. Em seguida, sugira uma pesquisa sobre os leões (um animal que o circo 
apresenta). Liste com as crianças o que pesquisar para saber mais (hábitat, 
costumes, alimentação, etc.). Esta pesquisa pode ser realizada na sala de in-
formática, e para isto, antes de propor a atividade, tenha os mesmos cuidados 
orientados na atividade anterior. Pode também ser conduzida na biblioteca, em 
livros que trazem esse tipo de informação, previamente selecionados por você. 

Nas atividades 8 e 9, se for possível, leve o livro para sala e explore-o, fa-
lando sobre a autora, ilustração, entre outras coisas, para os alunos. Após le-
rem para se divertir, explore as rimas e a estrutura dos poemas com os alunos. 
Mostre-lhes o que são versos, estrofes e rimas presentes no poema (informa-
ções que você precisa oferecer aos alunos). Organize-os em roda e proponha 
que brinquem de formar oralmente novas rimas com os materiais escolares ou 
outros animais. Faça deste momento uma grande diversão, brincando muito 
com as palavras!

A atividade 11 é uma atividade de escrita a ser desenvolvida pelos alunos. 
Aproveite para intervir com aqueles que ainda se encontram em processo de 
alfabetização, agrupe-os de forma consciente e oriente-os a trocar informa-
ções, consultar os materiais escritos expostos na sala (palavras estáveis) e 
pedir ajuda quando precisarem. Para os alunos com hipótese alfabética, faça 
questionamentos a respeito da escrita convencional (questões ortográficas e 
segmentação correta entre as palavras).
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Nas atividades 10 a 12, leia os poemas em um ambiente agradável. Procu-
re variar os espaços e lugares nos quais realiza as leituras. Procure um lugar, 
se possível, arejado e tranquilo. Lembre-se: as leituras devem ser feitas de 
forma prazerosa. Prepare-se para apresentar o poema ao seu aluno, lendo-
-o antecipadamente, pensando na entonação. Após a leitura, promova uma 
discussão entre os alunos a respeito dos poemas que acabaram de ouvir. Ou, 
então, leia somente pelo prazer de conhecer novos poemas.

Para as atividades 13 e 14, os alunos precisam ter os textos propostos na 
memória, portanto cante e recite muito com eles, antes de realizá-las. Trans-
creva-os para uma cartolina ou papel pardo, e proponha a leitura coletiva e 
individual de cada um (mas um de cada vez), porém, durante a realização das 
atividades, cuide para que os alunos não consultem o texto escrito, senão a 
proposta não lhes oferecerá desafios.

Com estes textos, também explore a leitura da atividade e cante com os 
alunos as músicas “Sapo Cururu” e “Corre, Cutia”. Explique-lhes que elas são 
cantigas de roda, como poemas cantados. Proponha novas brincadeiras com as 
rimas. Para os alunos que ainda estão no início do processo de alfabetização 
proponha a escrita dos textos utilizando o alfabeto móvel conforme as orien-
tações para as atividades de escrita (atividades 5 e 11).

As atividades 15, 16, 17, 18, 19 e 20 são uma sequência didática para 
a escrita de poemas. Lembre-se que, neste momento os, alunos precisam 
aprender e entender que o planejamento do texto a ser escrito, seu rascu-
nho, e a revisão de sua própria escrita (pelo próprio escritor ou por outra 
pessoa), são os grandes aliados de um bom escritor. Acompanhe e organiza-
ção de cada proposta e organize as duplas conforme os conhecimentos de 
escrita de cada aluno para que haja bons desafios, trocas e avanços de to-
dos. Circule pela classe e faça bons questionamentos para cada dupla, neste 
momento de escrita e revisão do texto dos colegas, conforme orientado na 
atividade. Mostre-lhes que a prática da revisão deve ser hábito de qualquer 
escritor. Quando terminarem, exponha os trabalhos dos alunos no mural da 
escola. Atenção: entenda-se por terminado o texto somente após revisado, 
quantas vezes for necessário, pois outras pessoas lerão este texto e necessi-
tarão compreendê-lo. Por isso, você, professor, fará mais uma revisão final, 
apontando aquilo que ainda precisa ser revisado, reescrito ou corrigido no 
texto de cada dupla.

Nas atividades 21 e 22, aproveite para planejar o recital proposto no início 
da conversa! Planeje com os alunos cada etapa do recital: divida as tarefas, 
liste os materiais que serão utilizados, data, apresentação, convites, etc. O 
local e a data de apresentação devem ser combinados com os gestores da 
escola. Solicite ajuda do professor de Arte, para que esta atividade seja um 
sucesso! Reserve um momento do dia (todos os dias, até chegar o recital) para 
os ensaios, seguindo os passos propostos. 

Lembre os alunos que, para ler um poema, é necessário respeitar os sinais 
de pontuação. Se, no final do verso, não houver sinal de pontuação, não pre-
cisa fazer pausa, vá direto até o próximo sinal.
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Aproveite o evento do recital para trabalhar outros gêneros textuais, como: 

cartazes de propaganda do recital; programa de apresentação; relatório de 
como foi o evento; listas de convidados, de materiais que serão utilizados, de 
providências a serem tomadas para a realização do evento; entre outros.

As atividades 23 e 24, com trava-línguas, são brincadeiras para desen-
volver a dicção, que podem ser utilizadas para diferentes objetivos: ensinar, 
divertir, etc. Pode-se brincar com elas, e trabalhar o trava-língua propondo 
uma competição entre grupos. Desafiados, os alunos motivam-se muito! Por 
isso, a proposta é aproveitar a motivação que ela pode oferecer para refletir 
com os alunos a escrita de algumas palavras. 

A atividade 25 propõe a “releitura com focalização”: faça uma primeira 
leitura, sem interrupções, somente para relembrar o trava-língua. Inicie a 
segunda leitura, solicitando aos alunos que analisem as palavras com “X” e 
“CH”. Estipule um tempo para que, em duplas, conversem sobre o uso do 
“X” e do “CH” e depois socializem as conclusões (uma boa pergunta a se fa-
zer é: por que uma é escrita com X e a outra com CH, se têm o mesmo som?). 
À medida que os alunos forem levantando hipóteses, você pode apresentar 
contraexemplos ou pedir que eles mesmos o façam. Todas as duplas devem 
ter espaço para expor suas ideias. O objetivo desta atividade é propiciar 
a reflexão sobre como representar o som das sílabas “xa”, em lagartixa 
ou “cha”, em chave pois, pela análise do som, o aluno pode pensar em 
usar tanto o “X” quanto o “CH”. Ajude-os a perceber que, mesmo que o 
som seja idêntico, ele será representado, por vezes, de forma diferente na 
escrita. Mostre que isso também pode acontecer em outras palavras que 
possuem esse som. Diga que existe uma convenção, e que, por isso, é muito 
importante ainda orientar uma pesquisa e a construção de cartazes com o 
título: “Palavras que não podemos esquecer como se escreve (“Palavras com 
X” e “Palavras com CH”).

A atividade 26 propõe um ditado diferente, chamado “ditado interati-
vo”. Neste tipo de atividade, diferente do ditado tradicional, os alunos in-
terrompem o ditado do professor para discutir a escrita de algumas palavras. 
Ele deve ser realizado com o objetivo de trazer a discussão de determinada 
questão ortográfica. Do mesmo modo que a releitura com focalização, o 
ditado interativo tem por objetivo favorecer um olhar mais atento dos alu-
nos para o modo de escrever as palavras, chamando-lhes a atenção sobre as 
convenções da Língua Portuguesa. Também aqui é importante que os alunos 
tenham contato anterior com o texto, explorando-o como leitores, antes de 
pensarem na escrita das palavras. Para iniciar a atividade, explique aos alu-
nos que vai ditar uma historinha já conhecida por eles para que escrevam, 
mas que podem perguntar as dúvidas de grafia. É interessante você escrever 
na lousa ou em um cartaz a palavra que motivou a dúvida, neste caso deve 
ser sobre a presença de X ou CH, deixando claro que o som é o mesmo. Em 
seguida, diga-lhes que nesse caso não há regras. Precisarão consultar a me-
mória ou o dicionário. Lembre-se que, nestas discussões ortográficas, os alu-
nos com hipótese de escrita inicial terão uma participação passiva, para eles 
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você pode, neste momento, solicitar a elaboração de uma lista de objetos ou 
personagens circenses, utilizando o alfabeto móvel em duplas planejadas.

Texto sugerido para o ditado interativo (para discussões do uso “X” e “CH”):

O engraxate

Chico era um menino que vivia engraxando os sapatos dos viajantes 
na rodoviária.

Um belo dia, Chiquinho, como era chamado por todos que o conhe-
ciam, encontrou um cachorrinho abandonado embaixo de um banco, 
com muita fome.

Ficou com muita pena do bichinho. Comprou uma coxinha com o pou-
co dinheiro que tinha, e deu ao cachorrinho.

Ficou pensando como deveria ser o nome do animalzinho, e como 
não sabia, resolveu chamá-lo de Xereta, pois percebeu que ele cheirava 
tudo que via.

Após aquele dia, Xereta e Chiquinho ficaram muito amigos e não se 
separaram nunca mais!

Autora: Cristina Toledo

Caso as necessidades ortográficas de sua classe sejam de outra ordem, re-
alize a adaptação do texto, mas utilize a mesma estratégia.

As atividades 27, 28, 29, 30 e 31 constituem de uma sequência de ativi-
dades que se inicia na oralidade, permitindo que os alunos expressem o que 
sentem a respeito das frases, explorando o entendimento de cada uma delas, 
se aproximando assim do gênero textual provérbio. Para a pesquisa sugerida, 
não deixe de orientá-los a respeito dos procedimentos de pesquisa e o seu 
registro. Aproveite para utilizar este tipo de texto para a escrita dos alunos. 
Você poderá solicitar que os alunos, em duplas (produtivas), escrevam com o 
alfabeto móvel o provérbio de que mais gostaram, para isso, siga as orienta-
ções para o encaminhamento das atividades 5 e 11.

A atividade 31 propõe um bom desafio de leitura para os alunos no início 
do processo de alfabetização. Organize agrupamentos produtivos e siga as 
orientações paras as atividades permanentes de alfabetização (Caderno do 
Professor – “Contribuições para o Trabalho Pedagógico”) Orientações Curricu-
lares para a Rede Municipal - Indaiatuba, 2009 página 45 – Atividades Perma-
nentes de Alfabetização.

Leia mais!

Trata-se de algumas indicações literárias, que não podem se esgotar nas 
poucas sugestões aqui apresentadas. Quando assistimos a um filme que nos 
encanta, emociona, diverte, compartilhamos com os outros esses sentimentos 
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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 contexto 
intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar 
na escola ou em outros lugares as leituras que lhe chamaram mais a sua aten-
ção.

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, trocando indicações de leituras preferidas, 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

Leia a comanda. Repita a leitura no máximo duas vezes, solicite que os 
alunos escolham e marquem um x na alternativa que eles acham ser a correta. 
O importante nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assun-
to/conteúdo solicitado. É também, uma oportunidade para aprenderem o pro-
cedimento de responder questões de uma avaliação. Mas lembre-se, é possível 
que alguns de seus alunos nessa época do ano ainda não tenham 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

• Escolha um dos poemas, aquele que for eleito o favorito da turma 
para dramatizar. Solicite ajuda do professor de arte para a confecção 
de cenários ou personagens com fantoches e para a realização dos 
ensaios e também para a apresentação no dia do sarau.

• Os poemas escritos poderão ser organizados com a orientação do pro-
fessor, no livro que será exposto na Feira Literária.

• Ao longo do 2.º ano, realize sondagens diagnósticas para observar 
quais são as questões ortográficas que geram maiores dúvidas e inci-
dências de escritas não convencionais pelos seus alunos já alfabeti-
zados. Planeje um trabalho específico para cada aspecto observado.

Sobre a leitura realizada pelo aluno, é bom lembrar:

A compreensão de como funciona o sistema alfabético de escrita é uma 
valiosa conquista dos alunos, e deve ser valorizada. Essa competência não ga-



163

rante que consigam ler com fluência e autonomia todos os tipos de texto. Isso 
acontece gradativamente no decorrer de toda a vida. Quando chegam ao 2.º 
ano, mesmo que estejam com hipótese de escrita alfabética, muitos alunos 
ainda sentem dificuldades para ler os textos apresentados pela escola. É im-
portante contarem com o apoio e colaboração do professor para desenvolver 
essa autonomia.

O professor precisa criar condições para que os alunos se tornem cada vez 
mais competentes na leitura dos mais variados gêneros. Ele deve promover 
situações que se alternem entre ouvir a leitura e ler por si mesmo. 

Quando o professor lê de forma compartilhada ou colaborativa, os alu-
nos devem acompanhar a leitura com o mesmo texto em mãos. Este proce-
dimento deve acontecer com regularidade, com textos variados, incorpo-
rando-as a sua rotina. Adote esse procedimento também para ler textos das 
demais áreas de conhecimento. Diariamente mostre fazendo, ou seja, lendo 
e mostrando como se faz para ler, por diferentes finalidades. Selecione di-
ferentes tipos de texto e proponha leituras com propósitos variados. Por 
exemplo:

• a regra de um jogo simples para ser jogado;

• uma quadrinha para ser recitada em casa;

• uma piada ou adivinha para contar aos amigos;

• uma reportagem ou notícia de jornal ou revista para comentar com 
os colegas;

• um poema para declamar;

• Um texto com informações ou curiosidades científicas ou históricas 
para saber mais sobre o assunto, etc.

Percebeu as palavras grifadas? Quem lê, lê por algum motivo, com al-
guma finalidade. Na escola, ler todos os dias por diferentes finalidades, 
mostra aos iniciantes na leitura, a função que ela tem na vida. 

Mas é papel fundamental do professor ensinar como se faz. Observe as 
Orientações gerais para a leitura pelo aluno:

1. Antes de entregar as cópias dos textos para os alunos, converse a res-
peito do que vão ler: o que é; para que irão ler; qual o conteúdo.

2. Leia para eles, solicitando que acompanhem sua leitura com o texto 
em mãos.

3. Diga para lerem sozinhos, em silêncio. 

4. Convide-os a ler em voz alta, procurando adequar a atividade às con-
dições de cada um. Os que se sentirem mais seguros podem ler trechos 
maiores. Os demais podem optar por ler um trecho junto com você: 
você começa a ler, o aluno lê em seguida. É possível que alguns alunos 
se adiantem e outros se atrasem.
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5. Faça pausas de vez em quando para que todos o acompanhem: ajude-os a 

localizar um fragmento e encontrar em que ponto do texto está a leitura.

6. Em outras ocasiões, interrompa sua leitura e peça a um aluno que con-
tinue a ler; isso os incentivará a antecipar e a verificar suas antecipa-
ções, considerando os indícios do texto.

7. Planeje perguntas a fazer aos alunos sobre o conteúdo do texto lido 
e mostre-lhes que é preciso voltar à leitura de determinados trechos, 
para procurar a resposta.
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UNIDADE 2 
No encanto das águas
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.

• Explicar e ouvir com atenção instruções e assuntos pesquisados em 
diferentes fontes.

• Ouvir com atenção textos lidos ou contados.

• Ler de modo autônomo textos de diferentes gêneros previstos para o 
ano, identificando os que atendem a interesses, possibilidades, ne-
cessidades em jogo e discutindo os sentidos construídos na leitura.

• Inferir, com ajuda do professor, informações implícitas nos textos li-
dos.

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

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

• Reescrever histórias conhecidas, mantendo as ideias principais e ca-
racterísticas da linguagem escrita.

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

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

Em roda, inicie uma conversa explorando as imagens da abertura da uni-
dade, fazendo questionamentos aos alunos a respeito das personagens. Diga-
-lhes que, durante esta unidade de trabalho, irão realizar a leitura de algumas 
lendas para conhecer um pouco mais sobre elas. Professor, ouça o que os alu-
nos têm a dizer a respeito do que já sabem, do que já ouviram dizer, do que 
acham que é verdade e o que é mentira, etc. Explique-lhes então, de forma 
geral, o que são lendas:

No Caderno do Professor – Caderno Introdutório do Currículo da Rede Muni-
cipal de Ensino de Indaiatuba, há uma breve explicação desse gênero textual, 
que vale ser relembrada. Por isso, a transcrevemos a seguir:

Lenda

A lenda é um tipo de história que apresenta uma explicação, um exemplo. 
Para caracterizá-la, Irene A. Machado comenta:

A busca de explicações para as coisas e os fenômenos do mundo 
foi o que tornou possível o surgimento de muitas narrativas – 
histórias contadas pelas pessoas comuns, pelos poetas, pelos 
escritores, enfim, histórias que valem muito, porque enchem 
de sentido muitas coisas cujas explicações, se existem, ou são 
muito complicadas ou estão muito longe da capacidade de en-
tendimento das pessoas comuns. Mas como todo homem tem 
uma necessidade muito grande de produzir conhecimento, essas 
histórias mostram a sabedoria dos povos e a identidade das civi-
lizações. O aspecto principal desse tipo de narrativa é a explica-
ção das coisas complicadas de modo simples. Há muita coisa no 
universo cuja explicação aparece em forma de lenda: fenôme-
nos da natureza, origem dos povos, formação de cidades, fatos 
históricos, heróis nacionais.

[...] Todos os povos criam suas lendas, que podem surgir em qual-
quer época e apresentam uma relação direta com o momento his-
tórico do povo que as cria. As lendas oferecem um caminho para os 
fatos culturais de um povo, que permitem conhecer o seu modo de 
pensar num dado momento.

[...]A lenda tem sua origem na tradição oral e narra episódios re-
ferentes a grupos sociais e não a indivíduos.

As lendas combinam fatos reais e históricos com explicações que são pro-
duto da imaginação – explicações criadas na tentativa de compreender o des-
conhecido.

Mito1

O mito é fruto da rica experiência humana de explicar o porquê das coisas 
com histórias sobre deuses e fenômenos naturais, é fruto do esforço de ex-

1 A caracterização do gênero mito foi feita por Antonia Terra com contribuições de Rosaura Soligo.
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plicar “como tudo começou”. As histórias são narrativas que se reportam aos 
fenômenos inaugurais de tudo: a genealogia dos deuses, a criação do mundo, 
o surgimento do homem, a explicação mágica das forças da natureza. Uma das 
diferenças em relação às lendas é que os personagens dos mitos são deuses, 
divindades ou heróis.

Os mitos são construções coletivas — ninguém sabe quando foram cria-
dos, só que são contados pelos mais velhos. Os povos guardam os mitos na 
memória, ao longo de gerações, em forma de poemas cantados, narrativas 
ou lendas.

Segundo Christiane Angelotti podemos classificar as lendas mais comuns em 
cada região brasileira da seguinte maneira:

Região Norte Região  
Nordeste

Região  
Centro-Oeste

Região  
Sudeste Região Sul

• O Boto
• Vitória-Régia
• Curupira ou 
Caipora

• Mapinguari
• Boitatá
• Saci-Pererê
• A origem do 
Pirarucu

• A origem do 
Peixe-Boi

• Capelobo
• Mula-Sem- 
Cabeça

• Lobisomen
• A origem da 
Mandioca

• Onça maneta
• Onça-Boi
• A origem da 
Lua

• A origem do 
guaraná

• Iara
• Cuca - A ori-
gem do Sol

• O diabinho da 
garrafa

• Cobra-Hono-
rato

• Matintape-
reira

• Bicho-Papão

• Vaqueiro 
Misterioso

• Negro-D’Água
• Cabra Ca-
briola

• Cuca 
• O diabinho da 
garrafa

• Quibungo 
• Lobisomen
• Saci-Pererê
• Capelobo
• Mula-Sem- 
-Cabeça

• Origem da 
Mandioca

• Caipora ou 
Curupira

•  Bicho-Papão
• Bicho-Homem
• Cabeça de 
Cuia

• Saci-Pererê
• Negro-D’Água
• Caipora ou 
Curupira

• Arranca-Lín-
guas 

• Onça maneta
• Cuca 
• Lobisomem
• Bicho-Papão
• Diabinho da 
Garrafa

• Pai do Mato

• Onça maneta
• Cuca 
• Lobisomem
• Bicho-Papão
• Procissão das 
almas

• Mão cabeluda
• Caipora ou 
Curupira

• O Diabinho da 
garrafa

• Quibungo 
• Saci-Pererê
• Mula-Sem- 
-Cabeça

• Cuca 
• Lobisomem
• Bicho-Papão
• Saci-Pererê
• Mula-Sem- 
-Cabeça

• O Diabinho da 
garrafa

• A Gralha-Azul
• O Negrinho 
do Pastoreio

• Procissão das 
almas

• Mão cabeluda
• Caipora e 
Curupira

• João-de-
-Barro

• Pé de Garrafa 
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Algumas delas, com certeza, os alunos já devem conhecer. Professor, é 

muito importante que você leve para esta aula o mapa regional do Brasil, para 
mostrar-lhes as regiões mencionadas. Selecione algumas lendas e mostre a 
região onde elas são conhecidas. Aproveite este momento de roda para leitura 
da lenda da Iara e leia muitas outras para os alunos. Na seção Leia Mais há 
algumas sugestões, mas com certeza você encontrará outras na biblioteca da 
escola. E, sobre a leitura é sempre bom lembrar: A escuta diária de bons tex-
tos é muito importante para os alunos que estão se alfabetizando, porque esta 
é uma atividade que mostra a eles que a escrita representa a fala; o ajuda 
a compreender que a linguagem oral é diferente da linguagem escrita; a vi-
venciar emoções; desenvolver a imaginação e fantasias; apreciar bons textos; 
conhecer como os diferentes gêneros textuais se organizam; ampliar repertó-
rio e sua visão de mundo; sentir-se desafiados e motivados a ler outros livros. 
Diferentes objetivos pedem diferentes textos e formas diferentes de apresen-
tá-los. Há textos que podem ser lidos por partes, buscando informações. Há 
aqueles que precisam ser lidos várias vezes, enquanto outros, rapidamente 
ou devagar. Há leitura cuja compreensão deve ser controlada atentamente, 
voltando atrás para certificar-se do entendimento. Seja qual for o objetivo, 
todas devem proporcionar o prazer de ler e isso dependerá do exemplo de 
comportamento leitor que o professor oferecerá ao seu aluno. Aprender a ler 
e ler para aprender requer esforço diário do professor e do aluno. O professor 
precisará fazer com que seu aluno perceba a leitura de forma interessante e 
desafiadora, dando a ele condições plenas de conquistar a autonomia e inde-
pendência nesta prática.

Hora do Desafio

A atividade 1 solicita que os alunos leiam com sua ajuda a lenda da Iara. 
Por se tratar de um texto mais extenso e ter um vocabulário um pouco mais 
complexo, eles não deverão realizar a leitura, num primeiro momento sozi-
nhos, e sim com a sua colaboração. Como você já realizou uma leitura sem 
interrupções na roda da conversa, faça então uma segunda leitura, solicitando 
que os alunos acompanhem a leitura com o texto em mãos. Planeje com cui-
dado cada etapa da leitura que você deverá realizar aos alunos neste momen-
to. Antecipe o conteúdo do texto por meio de perguntas para que os alunos 
se envolvam na escuta e comecem a colocar em jogo estratégias de leitura: 
antecipação e inferência. Leia a lenda da Iara, se possível, em um ambiente 
agradável. Procure variar os espaços e lugares nos quais realiza as leituras. 
Releia o texto e relembre sobre a leitura pelo aluno o final da unidade 1.

Para as atividades 2 e 3, siga as mesmas orientações das atividades 2, 3 e 
4 da Unidade 1.
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Para a atividade 4, siga as mesmas orientações da atividade 5 da unidade 1.

Para a atividade 5, siga as mesmas orientações da atividade 2 da unidade 1.

Nas atividades 6 e 7, incentive a participação de todos os alunos e traba-
lhe com as ideias primeiramente na oralidade. Converse a respeito de finais 
possíveis, antes que produzam o texto. Se possível, crie outra versão que sirva 
de modelo. A atividade solicita um decalque do texto, ou seja, com base em 
um texto-fonte, é possível fazer alterações, mantendo-se a estrutura original. 
Explore muito as etapas propostas para o decorrer da atividade, na oralidade, 
e incentive que socializem as ideias que tiveram para que conheçam outras 
possibilidades e se divirtam com os diferentes finais criados pelos colegas. Só 
então proponha a escrita em duplas (lembre-se de planejar muito bem essas 
duplas). Durante a escrita do primeiro rascunho, retome os aspectos referen-
tes à organização do texto. Você pode também refletir a respeito da grafia 
das palavras, a pontuação, o uso da letra maiúscula, a legibilidade da letra, 
ou outros itens que julgar oportunos. Oriente os procedimentos de revisão, fa-
zendo interferências, atendendo individualmente os alunos, nos textos. Uma 
vez que os trabalhos serão apresentados para outra turma ou expostos na Fei-
ra Literária, é importante que os alunos fiquem mais atentos à escrita correta 
das palavras e ao sentido claro que devem dar a suas produções. As situações, 
em que os textos produzidos pela turma são apresentados a públicos maiores, 
oferecem a oportunidade de estimular a responsabilidade para com a escrita 
correta e bem cuidada.

Nas atividades 8 e 9, continue lendo outras lendas para os seus alunos. 
Incentive-os a contar o que já sabem sobre as lendas. Se contarem diferen-
tes versões, valorize-as e procure saber como as conheceram. Se outras len-
das com personagens diferentes forem mencionadas, valorize-as também. 
Amplie o repertório de lendas que os alunos conhecem, lendo para eles as 
lendas com bastante expressividade, evidenciando a alternância de vozes 
e os sentimentos que elas sugerem (cautela, pavor, alegria), envolvendo os 
alunos nos efeitos de sentido que a narrativa oferece. Em seguida, promo-
va uma conversa de livre apreciação, para que eles digam o que sentiram 
nas leituras das lendas. Observe que, em geral, as lendas são iniciadas por 
expressões que marcam a ausência de tempo e de autoria (um dia...), uma 
vez que são atemporais e de domínio público. O primeiro parágrafo costu-
ma apresentar o contexto do fato narrado e uma personagem. Nem sempre 
transmitem ensinamentos. Mais uma vez, você pode apresentar e localizar 
no mapa as lendas brasileiras nas diferentes regiões. Isso enriquecerá muito 
a aula e ampliará o conhecimento dos alunos. 

Na atividade 10, explore com os alunos o contexto de produção das 
cartas, sobretudo seus diferentes objetivos e tipos de leitores. Ative os 
conhecimentos prévios dos alunos: o que já ouviram falar sobre cartas pes-
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soais, se já receberam alguma e como são, entre outras questões. Chame 
a atenção dos alunos para a organização textual das cartas: data, destina-
tário, composição dos parágrafos e despedida. O objetivo desta atividade 
é produzir coletivamente, sendo você o escriba, uma carta pessoal em 
resposta à mãe de Jaguarari, retomando as características da carta. Para 
a produção coletiva de texto, é importante lembrar o que já foi orientado 
nos bimestres anteriores.

Sobre a produção coletiva de textos tendo o professor como escriba:

Lembre-se que, numa produção coletiva com alunos no proces-
so 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 oportuni-
dade e julgue adequado, pare durante a escrita de alguma palavra 
para questionar os alunos como se deve escrevê-la. Aproveite para 
trazer para essa discussão alguma questão ortográfica que você tenha 
observado ser ainda uma necessidade da maioria do grupo (exemplo: 
cachinhos é com X ou com CH?). Trata-se de aproveitar algumas pa-
lavras do texto que está sendo escrito coletivamente para trabalhar 
com a estratégia que temos chamado de auditório (em que se solici-
ta a algumas crianças que exponham suas hipóteses sobre a escrita 
de determinadas palavras, e posteriormente procurem, com a ajuda 
do professor e dos colegas mais experientes, em um dicionário ou 
em escritas estáveis expostas na sala de aula a grafia correta des-
sas palavras, discutindo com a classe a respeito das possibilidades e 
convenções). As discussões podem ser de: análise de sistema, caso 
esteja na dinâmica; crianças com hipóteses de escrita não alfabéti-
ca e ortográfica para aqueles que já devem ter preocupações com a 
escrita convencional das palavras (aqueles que já possuem hipótese 
de escrita alfabética). Podem ainda propor análise e discussões, com 
a segmentação correta entre as palavras, o uso de letras maiúsculas, 
e a separação das sílabas na translineação das palavras no texto. 
Mas lembre-se, você precisa ter duas grandes preocupações e muita 
cautela: primeiro, de 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 não realizar 
simultaneamente as duas necessidades da escrita. Realize uma de 
cada vez, em dias diferentes.



171

As atividades 11 e 12 realizam uma aproximação dos alunos ao gênero 
textual receita culinária, no contexto de uma alimentação culturalmente her-
dada pelos indígenas e citados na lenda da Iara. Explore a leitura e forneça 
informações aos alunos, a respeito da organização e estrutura das receitas 
culinárias, para que eles possam observá-las:

• título;

• relação (lista) de ingredientes na forma de lista, logo no início;

• indicação da quantidade necessária de cada ingrediente, com as res-
pectivas unidades de medidas, quer por escrito, quer em linguagem não 
verbal (como imagens de xícaras e de colheres);

• instruções de preparo do prato, logo abaixo da lista de ingredientes;

• às vezes, há ilustração.

Depois de os alunos lerem a receita, faça-lhes algumas perguntas cujas 
respostas eles poderão encontrar analisando o texto mais detidamente:

1. O sal é um ingrediente presente nesta receita? Como vocês sabem?

2. Onde está escrito farinha? Farinha é um dos ingredientes? Como é pos-
sível saber? 

3. Como deve ser servida a mandioca da receita lida?

Pense em outras possibilidades ajustadas à sua turma e proponha outros 
desafios de leitura!

Na atividade 13, para realizar a cruzadinha, agrupe os alunos, adequando 
o nível de desafio às possibilidades de realizarem a tarefa, para que tenham 
bons problemas a resolver. Solicite que socializem as respostas. Retome as 
dicas para realização da cruzadinha, nas Atividades Permanentes de Alfabe-
tização (Currículo da rede municipal de Ensino de Indaiatuba – Caderno do 
Professor/2009 página 45).

Nas atividades 14 e 15, trataremos da nasalização das vogais utilizando 
os grafemas (letras) M e N. Mostre para os alunos que, ao pronunciarmos os 
fonemas (sons) P e B, o movimento que fazemos nos lábios é igual ao movi-
mento que fazemos ao pronunciar M, pois o ponto articulatório é o mesmo. 
Por isso, usamos o M antes do P e do B para produzir a nasalização das vogais 
(regra ortográfica regular da Língua Portuguesa). Em todos os outros casos, 
utilizamos o N. É importante observar que há uma sequência de trabalho com 
as letras M e N. Após a sequência, você pode sugerir aos alunos que elaborem 
coletivamente uma cartaz com as regras. No material de encarte, você en-
contrará o jogo do N e M. Para jogá-lo, você encontrará um dado com as faces 
marcadas com as letras M e N, que deverá ser montado, e uma cartela com 
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várias palavras, para serem recortadas e transformadas em fichas. O objetivo 
desse jogo é colaborar com a aprendizagem dos alunos, em relação ao uso das 
letras M e N, de forma lúdica e significativa. As regras desse jogo encontram-
-se no Caderno de Leitura, como um texto instrucional. Você também pode 
aproveitar as fichas do jogo do N e M para outras atividades, tais como: escre-
ver no espaço as letras que faltam nas palavras; selecioná-las, separando-as 
em grupos, segundo a regra ortográfica; de acordo com o número de sílabas; 
rimas; semelhanças de sons; etc.

Na atividade 16, procure a melodia da música do Saci-Pererê no site indi-
cado e ensine-a aos alunos. Com certeza, eles vão se divertir. Ajude-os a me-
morizar os versos que eles mais gostarem cantando-os muitas vezes, e realize 
um trabalho de leitura e escrita, conforme orientações das atividades 5 e 11 
da unidade 1 e das atividades permanentes de alfabetização.

As atividades 17 e 18 atividades são apenas de manutenção, e espera-se 
que os alunos já tenham entendido que singular indica um só elemento e plu-
ral, mais de um elemento. Espera-se também que utilizem esse conhecimento 
em suas produções escritas.

As atividades 19 e 20 trabalham com a segmentação correta entre as pa-
lavras e a separação das sílabas. Para desenvolver estas atividades, primei-
ramente, realize uma leitura coletiva com o grupo, em seguida, solicite aos 
alunos que reflitam onde é necessário separar as sílabas ou palavras. Organize 
os alunos em grupos (agrupamentos produtivos) e trabalhe a reescrita do tex-
to orientando no que for necessário e aproximando-se dos alunos com mais 
dificuldades.

Atividade 21 e 22 – Refletiremos palavras que têm a mesma pronúncia ou 
a mesma grafia, mas sentidos diferentes. São os homônimos, palavras com 
escrita ou pronúncia iguais, com significados (sentidos) diferentes. Não há 
necessidade de se trabalhar com o termo “homônimo”, apenas refletir com os 
alunos esta possibilidade de estudo que algumas palavras oferecem. 

Exemplos: 

Palavra 1.º significado 2.º significado

Pia Tipo de bacia Ato de piar

São Verbo ser Sadio

Manga Tipo de fruta Parte da camisa que  
cobre os braços
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Raiz Que sustenta a árvore Tipo de cálculo

Canto Ato de cantar Canto da sala

Página Endereço da internet Nome da folha de um livro

Planta Vegetal Mapa de um prédio ou casa

Cedo Verbo ceder Advérbio de tempo

Laranja Fruta Cor

Banco Lugar onde se  
guarda dinheiro Lugar onde se senta

As atividades 23 e 24 têm o objetivo de iniciar uma reflexão a respeito do 
uso da letra “H”. Optou-se por iniciar pela análise da letra “H”, espera-se que 
o aluno chegue à conclusão de que o som do “H” no início da palavra em nada 
modifica o valor sonoro, mas modifica o valor de outras consoantes, quando 
combinadas com elas: L, N, C.

O emprego do “H” no início da palavra é um exemplo de irregularidade 
letra-som: não há regra que ajude os alunos a usar ou não o H inicial. Diante 
da dúvida, a saída é consultar um dicionário e memorizar a palavra escrita. 
Para ajudar os alunos na memorização, é importante construir uma lista des-
sas palavras para deixá-la exposta na classe. 

Atividade 25 - Além de ser um exercício que desenvolve a capacidade de o 
aluno refletir sobre a escrita, é uma atividade lúdica que favorece o aprendi-
zado divertido. Mas, para que realmente haja bons desafios, agrupe-os e faça 
questionamentos que os levem a pensar sobre a escrita.

Na atividade 26, é bem provável que, depois de no mínimo dois anos de 
escolaridade, os alunos já tenham observado o til como sinal gráfico em 
algumas palavras. Antes de iniciar a atividade, questione-os se já perce-
beram que, em algumas palavras, existe esse “sinal”; em quais palavras; e 
por que será que isto acontece. Ouça o que eles têm a dizer. Solicite que 
escrevam na lousa as palavras que conhecem que têm essa marca gráfica. 
Espera-se que os alunos percebam que o som /ã, ãs, ãe, ães, ão, ãos, õe, 
ões, õem / pode ser registrado por escrito de formas diferentes, ou seja, 
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com o uso do til sobre a vogal. O uso do til faz com que, ao lermos as 
palavras com esse sinal, elas tenham os sons nasal, (que sai pelo nariz e 
pela boca ao mesmo tempo). Exemplos: anã, maçãs, camarão, mãos, põe, 
balões, compõem. Chame a atenção dos alunos que não é correto fazer um 
til grande, que fique em cima de duas ou mais letras. Mostre-lhes onde é 
correto “colocar o til”, acima da primeira vogal.

Na atividade 27, é importante discutir com os alunos, antes da leitura 
do texto, o que é solicitado no encaminhamento da atividade, pois, após 
terem lido muitas lendas durante o desenvolvimento desta unidade de tra-
balho, “Malamém” pode lembrar o nome de algum personagem indígena ou 
africano. Você pode brincar com isso, dizendo que o texto a ser lido não 
é para fazer refletir, como as lendas, mas para fazer rir, o que as piadas 
fazem muito bem. Neste sentido, você estará aproximando os alunos desse 
gênero textual. Será necessário que a leitura seja com a sua colabora-
ção, ou seja, coletiva e compartilhada, para explorar seu conteúdo com 
os alunos, voltando à leitura de alguns trechos para localizar informações 
e realizar inferências daquilo que não está dito explicitamente. Ajude-os 
a perceber qual é a graça no final, pois as últimas palavras da oração do 
“Pai-Nosso” (“Livrai-nos do mal, amém”), se ditas de forma bem rápida, 
podem ser ouvidas como “Malamém”, qual a relação que isso pode ter com 
a explicação de Joãozinho para o pedido que sua mãe faz a Deus, todos os 
dias antes de dormir, e seu medo por essa razão. Professor, ao realizar com 
frequência leituras colaborativas ou compartilhadas, auxiliando os alunos 
a procurarem no próprio texto respostas às suas indagações, trazendo-lhes 
informações que dependem das relações que se estabelecem na própria 
leitura, e, principalmente, relendo o texto várias vezes para isso, você es-
tará mostrando a eles como é que se lê: mostrando o comportamento e os 
procedimentos de um leitor que lê e entende plenamente o que lê.

Leia mais!

A sugestão, nesta unidade é para a leitura de lendas de vários povos. Pro-
cure na biblioteca da escola e leve para os alunos várias lendas. Leia para eles 
todos os dias e ofereça livros para lerem em duplas ou individualmente. Na 
escola ou em casa.

Outras sugestões

Aproveite para ampliar o assunto abordando:

• arte de origem africana, afrodescendente e indígena;

• músicas, ritmos, danças;
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• confecção de máscaras, pontuando a sua importância na cultura afri-
cana e indígena;

• influências africanas e indígenas no vocabulário e na cultura brasileira;

Pense e responda

• Siga as mesmas orientações da unidade 1.
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UNIDADE 1 
Números: companheiros de 
todos os dias!
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 regularidades, 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.

Início de conversa

As crianças iniciam sua vida escolar tendo grande conhecimento sobre 
os números e suas relações. Vivenciam, no dia a dia, inúmeras situações 
nas quais eles são fundamentais. Observam sua escrita nas ruas, nas cons-
truções, na televisão, nas revistas... Como aproveitar esse conhecimen-
to em sala de aula? O que as crianças, em geral, sabem e como ampliar 
este conhecimento? Será possível trabalhar com todos os números ao mes-
mo tempo? Como? É preciso rever o sistema decimal, o planejamento de 
estratégias apoiadas em materiais e alternativas para o trabalho com as 
unidades/dezenas/centenas. É também importante destacar o papel da 
reflexão, por parte dos alunos, na construção de explicações a respeito do 
sistema de numeração.

Buscar pelo significado social de cada assunto escolar é recomendável 
em qualquer campo do conhecimento. Mais que contextualizar é neces-
sário tornar o assunto significativo e existem temas que facilitam esse 
trabalho, principalmente se desenvolvidos de forma interdisciplinar, o que 
requer um bom planejamento.

Essa unidade enfoca algumas possibilidades matemáticas no parque de 
diversões. No entanto não se esgotam apenas nas atividades propostas no 
livro do aluno, mas é um tema que poderá ser desenvolvido em forma de 
projeto, envolvendo todas as áreas do conhecimento.

Inicie a Roda de Conversa questionando os alunos sobre a necessidade 
que temos de utilizar números em todos os momentos do dia a dia, até para 
se divertir. Questione-os a respeito do emprego de números num parque 
de diversões. Algumas situações que poderão surgir: o preço da entrada, o 
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horário de funcionamento, o tempo de duração de cada brinquedo, quan-
tas pessoas podem brincar ao mesmo tempo num determinado brinquedo, 
etc.

Hora do desafio

Na atividade 1, os alunos deverão observar o mapa do parque e localizar 
alguns brinquedos, seguindo a legenda. Nesse momento, explore a oralida-
de, deixando que comentem quais brinquedos já conhecem, estimule-os a 
descreverem como é o brinquedo, que emoções sentiram, etc.

Deixe a turma trocar ideias e falar de situações que envolvam números, 
desde o momento de sair de casa, para ir ao parque, até a hora de retor-
nar. Observe que para encaminhar essa atividade é importante destacar 
que não se refere aos números evidentes no mapa, mas o conhecimento 
numérico que envolve as diversas situações dentro do parque. 

O objetivo da atividade 2 é explorar a composição e decomposição do 
sistema de numeração decimal, a leitura e a escrita numérica. Outras situ-
ações matemáticas poderão ser trabalhadas nesse momento: o antecessor 
e o sucessor dos números apresentados; o valor posicional dos algarismos; 
contagem de 10 em 10 do número menor até chegar ao número maior; 
registrar os números entre 95 e 128. Encaminhe a atividade, solicitando 
que os alunos representem as quantidades com material dourado em suas 
carteiras e em seguida preencham a tabela do livro do aluno, optando por 
escrever os algarismos ou representar com o desenho das peças do material 
dourado correspondentes. 

Antes de iniciar a atividade 3, verifique com os alunos em que situações 
do cotidiano são utilizadas senhas. Exemplo: nos postos de saúde, bancos, 
lojas, computadores, etc. Converse com os alunos a respeito das diferentes 
funções das senhas: para organizar ou para dar acesso, como é o caso das 
senhas eletrônicas (contas bancárias, cartões de crédito, senha da inter-
net, etc).

Você poderá solicitar que ordenem as imagens das crianças, na carteira, 
do ordinal maior para o menor para, em seguida, realizar a atividade pro-
posta no livro do aluno.

Professor, aproveite para explorar com os alunos, situações de ensino 
como: quem ficou entre Paulo e Thiago? Antes de Toshio? Depois de Rodri-
go? Que lugar Carlos ocuparia se tivesse entrado na fila após Lucas?

Na grade numérica da atividade 4, explore todas as possibilidades que 
essa atividade oferece, além das propostas no livro do aluno. Exemplo: a 
sequência numérica das linhas (10 em 10, 20 em 20, 50 em 50), situar um 
determinado número e reconhecer os vizinhos (destacar quanto a mais e 
quanto a menos), observar as diagonais (para a direita e para a esquerda), 
etc. 

Dite os números: 24, 42, 59, 61, 95, 101, 103, 110, 116 e 130.
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Após ditar os números, destaque alguns exemplos: 24 e 42, comparando-
os quanto: maior e menor; valor posicional do 4 e do 2; sucessor e anteces-
sor; adicionar essas quantidades contextualizando-as (uma escola levou 42 
crianças para passar uma tarde no parque e outra escola levou 24. Quantas 
crianças havia no parque?); criar situações de subtração (uma escola levou 
95 crianças para passar uma tarde no parque. 59 eram meninos. Quantas 
eram meninas?), etc.

A atividade 5 enfoca a composição numérica e poderá ser realizada com 
o auxílio do material dourado, ábaco e ábaco de papel, antes de fazer o 
registro no livro do aluno. Aproveite para revisar: sucessor, antecessor e 
valor posicional dos algarismos.

A atividade 6 continua com a mesma proposta de composição numérica, 
só que agora utilizando as fichas dos encartes 2 e 3 na qual a ideia é com-
por o maior e o menor número possível com as fichas. Na sequência oriente 
os alunos para recortarem do encarte as fichas que faltam para brincarem 
com o jogo “vence o maior”, proposto na próxima atividade.

Para realizar a atividade 7, forme trios. Cada aluno deverá ter um jogo 
de cartas de 0 a 9 em mãos. Oriente-os para que juntem e embaralhem 
as cartas, colocando-as numa pilha, com os números virados para baixo, 
no centro da mesa. Ao seu sinal , cada aluno retira da pilha três cartas e 
coloca-as sobre a mesa, tentando formar o maior número. A cada rodada, 
registram na tabela do livro do aluno os números formados pelos integran-
tes do trio, circulando o maior número. O aluno que formou o maior núme-
ro, fica com as cartas que tirou, e os demais devolvem, embaralhando-as 
e colocando-as embaixo da pilha no centro da mesa. O jogo prossegue com 
novas rodadas e termina quando não houver mais cartas na pilha. Ganha 
quem venceu o maior número de rodadas, ou seja, quem tiver mais cartas 
na mão.

Aproveite os números que foram registrados na tabela:

• Quem ganhou mais rodadas;

• O maior número que formaram;

• O menor número que formaram;

• Qual a diferença entre eles;

• Peça que selecionem um número de cada jogador para fazer a decom-
posição em ordens;

• Identifiquem o antecessor e o sucessor desses números;

• Qual o resultado se somarmos mais 100 a cada um desses números;

• Qual a dezena mais próxima de cada número, facilitando o cálculo 
por aproximação. Exemplo: Se um aluno selecionou o número 256, a 
dezena mais próxima = 260. 
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Ao encaminhar a atividade 8, deixe que troquem ideias para que concluam 
o que significa uma dúzia, relacionando o termo à quantidade correspon-
dente. Como essas quantias estão presentes no cotidiano? O que compra-
mos em dúzia? Que quantia corresponde a meia dúzia? 

A atividade 9, ao solucionar o desafio, completarão a ordem das cente-
nas. Explore mais essa questão com questionamentos: qual é o antecessor 
de 100? E o sucessor? Explore o valor posicional dos algarismos. Quantas 
centenas serão completadas depois de 199? 

A atividade 10 propõe uma forma de solucionar o problema. Deixe que 
os alunos discutam outras formas para chegar ao mesmo resultado. (Pode-
rão resolver pelo ábaco de papel, somando as unidades, dezenas e cente-
nas; com o uso do ábaco; com o material dourado.) 

A atividade 11 poderá ser representada, analisada e resolvida com o uso 
de papel quadriculado. Solicite aos alunos que representem 6 linhas com 4 
colunas, representando as 6 gôndolas com 4 pessoas em cada uma; solicite 
também que façam 4 linhas com 6 colunas. Questione-os: onde fica mais 
fácil contar? Deixe que troquem ideias para constatarem quem tem razão: 
a Ana ou a Melissa, quanto à forma de resolver a situação. Poderão con-
cluir que a ordem dos fatores não altera o produto, sem fazer uso desses 
termos, nesse nível da escolaridade.

A continuidade do desafio poderá ser resolvida no papel quadriculado, 
com o material dourado ou ábaco. 

Professor, inicie a atividade 12 orientando os alunos a completarem a 
construção do gráfico. Permita que resolvam-na utilizando-se de diversos 
recursos:

• com a representação em linhas e colunas;

• por meio da soma de parcelas iguais;

• realizando o cálculo explorando o dobro.

Solicite que façam a representação do resultado no ábaco e material 
dourado. Como ficará esse resultado se faltar uma pessoa? E se tiver uma 
pessoa a mais? Na continuidade desta atividade, os alunos deverão com-
pletar a legenda, fazendo a leitura do gráfico. Com esses dados, deverão 
trocar ideias para realizar as questões propostas no livro do aluno.

As situações-problema da atividade 13 exploram a ideia repartitiva da 
divisão. Você poderá ampliar a segunda atividade, por exemplo, exploran-
do a ideia de medir: o pai de Melissa tem R$ 45,00 e quer dar R$ 15,00 
para cada um dos filhos. Quantas crianças receberão essa quantia? Quantas 
vezes é possível tirar 15 de 45? Forme duplas e proponha: E se o pai de 
Melissa tivesse R$ 84,00? Que quantia caberia a cada filho?

Peça para que socializem como resolveram a situação. Registre na lousa 
as diferentes formas. Os alunos devem compreender que existem diferentes 
maneiras de resolver uma mesma situação, obtendo a mesma resposta.
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Outras sugestões

O JOGO DAS SOMAS

Prepare: papel sulfite, tabela na lousa, 6 alunos na frente da sala e a 
classe dividida em equipes.

Cada um dos 6 alunos escreve um número menor que 150 (somente os 
números redondos ou dezenas exatas) no papel, que deverá ser fixado em 
sua camiseta, e fica de costas para a classe.

Ao comando da professora, cada vez 2 desses alunos se viram de frente 
para a classe e a equipe que acertar a soma dos números apresentados nas 
camisetas ganha ponto, que deverá ser registrado na tabela.

A equipe que errar não registra pontos. Ganha a equipe que fizer mais 
pontos.

Professor, aproveite para explorar os resultados do jogo em situações-
-problema.
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UNIDADE 2 
Medimos o tempo todo!
Objetivos:

• Reconhecer grandezas mensuráveis como comprimento, massa, capa-
cidade e elaborar estratégias pessoais de medida.

Início de conversa

Uma das principais atividades do ser humano desde os primórdios da civiliza-
ção foi a medição do tempo. A primeira divisão do tempo provavelmente foi o 
mais natural, o dia e a noite. Para marcar os intervalos de tempo fracionados do 
dia, o homem começou observando a variação da sombra de uma simples e rús-
tica haste fincada no chão projetada pelos raios solares. Com o aperfeiçoamen-
to deste marcador de tempo natural criou-se os gnomons, os relógios de sol.

A história da evolução dos diversos tipos de relógios reflete a cultura e a arte 
dos diferentes povos. A Ciência e a Matemática estão presentes no aperfeiçoa-
mento das formas de registrar o tempo: Clepsidra.

Relógio de Água (onde a água baixava de nível gotejando em um recipiente, 
marcando as horas que passavam), Ampulheta - Relógio de Areia (uma Clepsidra 
toda fechada, transportável, à prova de vazamento, com a substituição da água 
pela areia), Lamparina - Relógio de fogo (uma Clepsidra em que o abaixamento 
do nível era devido ao consumo do azeite pela combustão). A Clepsidra foi o 
medidor de tempo mais empregado na antiguidade e ainda é possível encontrá-
la em alguns lugares.

Uma curiosidade interessante é o Relógio Oriental, concebido no Japão, ba-
seado no ciclo natural da Natureza, marcando horas de comprimentos variados 
conforme a estação do ano, sendo as horas diurnas durante o verão mais longas 
que as de inverno, que por sua vez tinha as suas horas noturnas mais longas que 
as de verão.

Outro exemplo importante: Relógio Mecânico de Pesos (uma evolução da 
Clepsidra, com um dispositivo regulador do movimento de engrenagens man-
tendo uma rotação regularmente razoável). Parece que a criação do relógio 
mecânico se deve a um chinês, monge budista, matemático e astrônomo IHsing 
(682 - 727). 

Os relógios mecânicos tiveram muita importância desde o seu surgimento até 
fins da idade média em torno do ano 1450. Eram considerados como símbolos 
do equilíbrio, da virtude e da sabedoria. Muitos deles foram construídos com 
figuras e desenhos alusivos a essas nobres qualidades que os homens deveriam 
possuir. Surgiram depois os relógios de mola real por volta de 1515, substituin-
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do o peso que colocava em movimento os relógios. A aplicação do pêndulo aos 
relógios se deu graças ao astrônomo holandês Huygens por volta de 1657. Os 
relógios portáteis só puderam ser feitos depois da invenção da mola real. Quase 
todos eram de bolso e só no começo do século XX é que foram sendo substituí-
dos pelos relógios de pulso que hoje predominam.

Relógio Elétrico: A eletricidade tornou-se mais um elemento importante na 
relojoaria. Após 1856 vários inventores construíram relógios de diferentes ti-
pos. Todos eles dependiam de uma fonte de energia e se difundiram mais tarde 
quando surgiram as pilhas secas.

Relógio eletrônico: quartzo. Em 1930, foi construído o primeiro relógio a 
cristal de quartzo por Morrison. 

Ainda assim, esse tipo de relógio, como todos os outros construídos até o 
surgimento do transistor em 1948, era constituído de grandes conjuntos de vál-
vulas eletrônicas e praticamente usado apenas nos observatórios e laboratórios 
de pesquisas. Os transistores chegaram para substituir as válvulas nos Relógios 
a Quartzo, tornando possível diminuir o tamanho do relógio e a redução brusca 
do consumo de corrente elétrica.

Em 1954, inventaram o Relógio Atômico que chega a medir intervalos de 
tempo da ordem de milionésimos de segundo.

Não é só o tempo que o homem mede. Estamos medindo tudo o tempo todo: 
ao dar um valor a tudo, ao avaliar o preço das mercadorias, ao comparar quem é 
mais alto, mais baixos, mais gordos, mais magros que os outros. Se fazemos uma 
tarefa melhor ou fazemos pior. Precisamos saber quantas pessoas irão a uma 
festa de aniversário para preparar doces e salgados suficientes, para não faltar 
ou sobrar muito. Ganhamos mais, ganhamos menos, e as medidas não têm fim.

Na Roda de Conversa, ao ler o poema, o aluno estará fazendo um tipo de 
medida de tempo, utilizando os dias da semana. O poema poderá ser explorado 
deixando o aluno relatar o que realiza durante a semana, o que realiza aos do-
mingos com amigos e a família. Analisar por que o domingo é uma alegria. Qual 
outro dia da semana que é preferido pelo aluno. O que há de especial nesse dia?

Questione os alunos sobre outras formas de medir o tempo além do relógio 
e os dias da semana.

Hora do desafio

Para encaminhar a atividade 1, solicite que formem duplas e registrem 
como percebem a passagem do tempo: na vida de cada um, no corpo, na 
escola, nas situações de família, nas festividades, nas pessoas com as quais 
convive, etc. As duplas deverão comentar os registros com a turma, trocando 
ideais e complementado suas anotações.

O objetivo da atividade 2 é que o aluno perceba as horas diurnas e noturnas 
e o tipo de atividade correspondente. No primeiro momento, deverão iden-
tificar as atividades da personagem, para em seguida, registrar as próprias 
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atividades desenvolvidas durante as 24 horas do dia. Você poderá ampliar esse 
assunto enfocando como as pessoas utilizam às 24 horas do dia de diferentes 
maneiras: pessoas que trabalham durante a noite e descansam durante o dia; 
pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite; a importância de 
manter um sono saudável durante 8 horas por dia.

Coloque situações curiosas: 

• Quem dorme 8 horas por dia, será que dorme a metade do dia? 

• Quantas horas correspondem à metade do dia?

• Se dividirmos o dia em manhã, tarde e noite, quantas horas corres-
pondem a cada período?

Na atividade 3, ao analisar as imagens, o aluno deverá concluir que pode-
mos perceber a passagem do tempo no crescimento e amadurecimento das 
pessoas, com a sucessão dos dias e das noites, com o crescimento das plantas 
e as transformações da natureza, etc. Os alunos poderão citar outras situa-
ções, recortar de revistas outras imagens que sugerem a passagem do tempo.

Para encaminhar as atividades 4 e 5, solicite aos alunos que tragam para 
a sala de aula imagens da primavera, verão, outono e inverno. Analisem es-
sas imagens e comente se podem perceber a passagem do tempo nelas. Peça 
também um calendário atual, para a sala de aula. Esse momento favorece o 
desenvolvimento do conceito de bimestre, trimestre, semestre, relacionando 
com situações do dia a dia: quantos bimestres de aula há durante o ano letivo, 
quantos trimestres, em que parte do ano ocorrem as férias, etc.

Aproveite também para explorar os dias do ano - 365 dias. Quantos dias 
correspondem a metade do ano? Quantos dias correspondem a cada estação 
do ano? 

Quantos dias correspondem a um bimestre, trimestre, semestres?

Nas atividades 6, 7 e 8 o aluno deverá analisar como as medidas estão 
presentes nas brincadeiras: corridas, saltos em altura e distância, o tempo 
marcado nos jogos, as medidas de um campo de futebol, etc.

No primeiro momento, na atividade 6, organize um jogo de maratona com 
a turma. Depois explore os dados registrados nas tabelas pelas equipes que 
jogavam Maratona numa escola, conforme sugerido no livro do aluno. 

Explique as regras do jogo.

Como jogar:

• Divida a turma em equipes de 4 a 5 alunos cada;

• Providencie as tabelas para registrar os pontos (uma por aluno e uma 
por equipe);

• Cada equipe deverá ter dois dados;
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• Cada elemento do grupo joga os dados, e registra os pontos que fez 
em sua tabela. No final da rodada, deverão somar todos os pontos da 
equipe e registrar na tabela da equipe.

Equipe A

C D U

Completadas as 4 rodadas, explore todas as possibilidades com o resultado 
do jogo; conforme o interesse e as possibilidades de sua classe.

Depois de realizar a maratona na sala de aula, organize uma maratona 
na aula de Educação Física. Peça para os alunos medirem (com fita métrica, 
trena) a distância que será percorrida na quadra da escola. Forme equipes e 
defina as regras do jogo:

• Será uma maratona de ida e volta.

• O segundo elemento da equipe só poderá iniciar a corrida depois que 
o primeiro voltar e bater na sua mão, e assim sucessivamente até o 
último elemento da equipe completar a corrida.

• Ganha a equipe que fizer a corrida em menor tempo, ou seja, quan-
do todos os elementos da equipe completarem a corrida, antes das 
demais equipes.

No final, você poderá propor cálculos de quantos metros as equipes corre-
ram: uma equipe, duas equipes juntas, todas as equipes juntas, etc.

Para o desenvolvimento da atividade 7, combine com a classe um “passeio” 
pala quadra ou pátio da escola, para medir de uma ponta à outra, usando bar-
bante. Peça ajuda de um inspetor de alunos (fale com seu Professor Gestor/ 
Coordenador para organizarem este momento e combine com os alunos tudo o 
que precisarão fazer). De volta à classe, questione os alunos para que possam 
fazer inferências sobre o que mediram: quantos metros tem a quadra ou o 
pátio? Essa medida é equivalente ao quê? Qual o maior espaço da escola? Será 
que a medida desse espaço é maior ou menor que a medida do quarteirão? 
Pergunte: como poderemos medir o quarteirão da escola? Permita que façam 
estimativas, que formulem hipóteses e façam perguntas. Perceba se algum 
aluno tem a ideia de medir, utilizando o mesmo barbante que foi utilizado 
para medir a quadra. Caso ninguém tenha a ideia, proponha a atividade. Faça 
outro questionamento: quantas vezes o comprimento da quadra de esportes 
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caberia no comprimento do quarteirão medido? Permita que percebam que 
precisarão ir e voltar algumas vezes com o barbante para descobrirem isso, 
pois um quarteirão tem aproximadamente 100 metros e a quadra em média, 
entre 25 e 30 metros de comprimento. Relacione as medidas com a maratona 
de 100 metros, respondendo as questões no livro do aluno. Num outro momen-
to, analise com os alunos as marcações existentes na fita métrica ou qualquer 
instrumento de medida de comprimento. Questione-os sobre essas divisões e 
o que significam:

• Em quantas partes está dividido o metro? O metro está dividido em 
10 partes. Essas partes também estão divididas em partes menores, 
ao todo completando 100 pedacinhos. Cada pedacinho é denominado 
centímetro, porque um metro tem 100 centímetros. 

• Os centímetros facilitam a medição de coisas pequenas. Os centíme-
tros representam partes menores que um metro. 

Explorando a régua, encaminhe a medição de objetos pequenos, menores 
que um metro, efetuando o registro dessas medidas. Estabeleça comparações. 
Por exemplo: quanto mede o livro do aluno? Quantos centímetros faltam para 
completar um metro?

Na atividade 8 o aluno terá oportunidade de registrar medidas maiores que 
um metro, mas que não completam 2 metros. Isto é, um metro inteiro e mais 
um pedaço.

Antes de encaminhar a atividade no livro do aluno, organize no pátio da 
escola, na aula de Educação Física, salto à distância. Com um instrumento de 
medir, registre numa tabela a distância que cada aluno pulou. Trabalhe com 
esses dados. Por exemplo:

• Quantos centímetros Ana pulou? Quantos centímetros faltam para 
completar 2 metros?

• Quem saltou a maior distância? Quem saltou menos?

Em seguida encaminhe a atividade 9, ajudando os alunos em seus cálculos.

Na atividade 10 você poderá propor outras situações, envolvendo medidas 
de comprimento, inclusive usando objetos como pano de prato, toalha de 
rosto, etc.

A atividade 11 explora estimativas referentes à medida da sala de aula, do 
corredor da escola, do pátio, da largura da porta da sala, do portão, etc., para 
em seguida conferir com um instrumento de medida.

As atividades 12, 13 e 14 oferecem oportunidades de explorar outras me-
didas: massa e sistema monetário. Você poderá organizar uma “vendinha” na 
sala de aula e simular situações de compra e venda, antes de encaminhar as 
atividades no livro do aluno. Utilizando cédulas e moedas recortadas do mate-
rial de encarte, oriente a realização dos cálculos necessários e a conferência 
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dos resultados na calculadora. 

Quando encaminhar as atividades propostas no livro do aluno, trabalhe com 
as medidas que aparecem na tabela. Por exemplo:

• Quantas latas de goiabada são necessárias para completar um quilo? 
O que você observou? 3 latas completam um quilo? Quanto falta? E 4 
latas completam um quilo? Quantas gramas ultrapassam de um quilo? 

• O que pesa mais, o extrato de tomate ou a sardinha? Qual a diferença 
de peso?

• Se a mãe de Paula dividir o pacote se sal em 4 potes de mesmo tama-
nho, quantas gramas deverá colocar em cada pote?

• Aparece outra medida na tabela da cesta básica de Daniel?  _______

• Em qual produto?  ___________________________________________

Oriente os alunos para que façam uma listagem de produtos que fazem 
parte da cesta básica da sua família e os respectivos preços. Organize uma 
tabela com os 10 produtos mais indicados e respectivos preços, orientando a 
elaboração de um gráfico com a legenda colorida (para cada produto oriente 
o aluno a utilizar uma cor diferente).

Outras sugestões

• Divida a turma em grupos e oriente-os para sair da sala e medir coisas 
com mais de 1 metro. Deverão fazer ao menos 3 medições e regis-
trar os resultados para em seguida apresentar para a turma. Organize 
situações-problema com os dados registrados pelos alunos.

• Proponha desafios para os alunos, deixe que façam estimativas e en-
contrem soluções:

  Quantos 100 gramas cabem em um quilo? E em meio quilo?

  Eu preciso de quantos gramas para completar um quilo?

  900 gramas são mais ou menos que um quilo? E 1200 gramas  
  passam de um quilo? Quanto?



187

UNIDADE 3 
Por onde anda a matemática? 
Procure e você verá!
Objetivos:

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

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

• Utilizar tabelas simples e gráficos de coluna para facilitar a leitura e 
a interpretação de informações e construir formas pessoais de regis-
tro para comunicar informações coletadas.

Início de conversa

Podemos observar formas geométricas em toda parte: na natureza, nas cons-
truções humanas, em revistas e jornais, em cartazes e placas de sinalização, na 
TV, no cinema, nas artes plásticas, nos computadores... o aluno começa a per-
ceber a geometria a partir da observação do mundo à sua volta e de situações 
da vida real. É observando e fazendo coisas que lhes sejam significativas que as 
crianças aprendem Geometria e não ouvindo a definição do professor. Quais são 
estas situações? Como aproveitá-las? São situações do cotidiano, tanto de cons-
truções feitas pela natureza, quanto de construções realizadas pelo homem e 
situações vivenciadas pelo aluno na geometria do dia a dia. 

Sabemos que todas as coisas ocupam espaço: objetos, pessoas, animais, pe-
dras, plantas... A preocupação de melhor aproveitar esse espaço leva algumas 
pessoas a observar as formas dos objetos, suas medidas, suas regularidades e 
irregularidades.

Em Matemática nos referimos às formas dos objetos, por formas geométricas, 
e o estudo destas formas é realizado por um dos mais importantes ramos da Ma-
temática: a Geometria. Percebemos que a Geometria está presente não só nos 
livros didáticos, mas no nosso cotidiano.

Documentos históricos mostram que as questões relacionadas à geometria es-
tavam inicialmente associadas a problemas relativos à medida da terra. Logo a 
definição de geometria é geo = terra, metria = medida, logo, medida da terra.
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Explorando imagens e objetos do nosso dia a dia, podemos aprender a ler e 
explorar a geometria das coisas ao nosso redor.

O geoplano é um recurso utilizado para auxiliar o professores no trabalho pe-
dagógico com as figuras e formas geométricas planas, e tudo o que está relacio-
nado.

No Geoplano podem ser abordados vários conceitos de medida, de vértice, de 
aresta, de lado, de simetria, área, perímetro, ampliação e redução de figuras, 
sendo utilizado conforme o conteúdo que se pretende explorar.

Na Roda de Conversa, explore a imagem da cidade apresentada no livro do alu-
no, questionando-os como poderão identificar a matemática nessa imagem: nas 
obras realizadas pelo homem, nas obras da natureza. Questione-os se identificam 
a matemática nas obras de arte: nas pinturas, nas esculturas, nos mosaicos, na 
música, no teatro, etc.

Hora do desafio

Apresente a obra de Tarsila do Amaral, O MAMOEIRO, orientando os alunos 
a observarem a obra e expressarem de forma verbal o que estão vendo. 

Comente sobre Tarsila do Amaral, uma das mais importantes pintoras bra-
sileiras, que nasceu em 1º de setembro de 1886 na Fazenda São Bernardo, 
município de Capivari, interior do Estado de São Paulo. 

Faleceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973.

Na continuação do diálogo, levante alguns questionamentos tais como:

• O que vocês estão vendo?

• Nessa obra aparece alguma forma como círculo, quadrado, triângulo, 
retângulo? 

• Que outros elementos vocês estão observando?

• Que cores aparecem na obra?

 

Na atividade 1, solicite que os alunos listem os elementos que compõe a 
obra de Tarsila do Amaral e as formas geométricas que identificam nesses ele-
mentos, completando o quadro proposto no livro do aluno.

Em outro momento, sugira que a turma faça outras produções com recortes 
de formas geométricas utilizando o seguinte material: tesoura, cola, cartolina, 
papel ofício e hidrocor (caso queira acrescentar algum detalhe). Com os alu-
nos, recortem várias formas geométricas e as distribua aos grupos, solicitando 
que construam suas próprias produções, utilizando o material disponível.

Para encaminhar a atividade 2, solicite aos alunos que recortem do encar-
te o Tangran, separando as 7 figuras que o compõe.
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Comente com os alunos o que é o Tangran, ou seja:
Um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Existem várias 

lendas sobre a origem deste jogo. Uma delas conta que um chinês 
deixou cair no chão um pedaço de espelho, de forma quadrada, o 
qual se quebrou em sete pedaços. Para sua surpresa, com os cacos 
do espelho, ele pode dar origem a várias formas conhecidas como 
animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números, figuras geo-
métricas, entre outras.

O objetivo deste jogo é utilizar as sete peças, sem sobreposi-
ção, para montar uma determinada figura.

O tangran é formado por:

• 2 Triângulos grandes

• 2 Triângulos pequenos

• 1 Triângulo médio

• 1 Quadrado

• 1 Paralelogramo

Veja algumas figuras que podem ser formadas com essas peças:

Disponível em: <http://www.klickeducacao.com.br/conteudo/pagina/0,6313,P
OR-1929-16168-,00.html>. Acesso em: 31 maio 2010.

Solicite aos alunos que contornem as formas do Tangran (triângulo, quadra-
do e paralelogramo), no espaço reservado no caderno do aluno, registrando o 
nome da figura, o número de lados e o número de vértices.

Em seguida os alunos, com as figuras do tangran em mãos, devem repre-
sentá-las usando elástico e o geoplano. No caso dos triângulos que aparecem 
em tamanhos diferentes, solicite que representem, primeiramente, o triân-
gulo menor e, em seguida, peça para que diminuam ou aumentem a figura no 

Homem

PatoCisne

Coelho Gato
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geoplano, descrevendo o procedimento. Pergunte quantos pregos o elástico 
precisou “pular” para aumentar ou diminuir a figura para que ela ficasse se-
melhante e, em quantas direções isso foi necessário.

Na próxima etapa, oriente-os para que reproduzam as formas no geoplano 
do livro do aluno.

Depois de registrarem no papel, você pode perguntar:

• Quantos lados tem a figura?

• Em cada lado, em quantos pregos a figura está encostando?

• Em quantos pregos a figura encosta no total? Aqui você pode ajudá-los 
a construir uma ideia inicial de perímetro (sem explorar esse termo). 

Você pode também perguntar quantos quadradinhos tem na figura repre-
sentada, o que favorecerá a formação da noção de área. Peça que façam ago-
ra uma outra figura que tenha o mesmo número de quadradinhos.

Na atividade 3, utilizando as peças do Tangran, deixe que criem formas di-
versas, de animais, objetos, casas, flores, etc. Oriente-os para que contornem 
a imagem, representando-a no papel, complementando a cena com outras 
imagens e desenhos. Poderão dar um título para a obra que criaram. 

A atividade 4 tem como finalidade orientar o aluno a seguir instruções para 
saber localizar-se num determinado espaço.

Na primeira atividade, o aluno deverá seguir suas orientações para chegar 
até a casa de Tereza: saindo da escola, ande 3 quadras à direita, suba 2 qua-
dras, siga à direita 2 quadras e suba 3 quadras para chegar na floricultura, 
siga à direita 6 quadras, suba 3 quadras passando pela casa amarela, siga 3 
quadras à direita, desça 4 quadras e você chegará na minha casa. Você será 
recebido com alegria!

Na segunda atividade, organize as duplas e oriente-os para que, primeira-
mente um elemento da dupla dê as ordens orientando o colega, o qual deverá 
realizar a atividade no seu livro. Quando este completar a tarefa, deverá 
dar as ordens para o colega. Esse percurso pode ser fictício e para auxiliar o 
colega que vai ditar, ofereça-lhe uma malha quadriculada de 10 x 15 quadra-
dinhos, para que possam desenhar previamente o trajeto.

Antes de encaminhar a atividade 5, faça montagens na sala de aula com obje-
tos diversos: cadeira, vaso, livros, mochila, etc. Deixe que os alunos observem es-
sas montagem de diferentes ângulos, descrevendo o que estão vendo em primeiro 
plano, o que não é possível visualizar do ponto de observação, etc. 

Providenciem uma esfera. Em seguida, deverão recortar do encarte e mon-
tar os moldes do cubo, do cone e do paralelepípedo. Peça que colem o encarte 
numa cartolina.
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Oriente-os para que façam montagens com essas formas, observando-as 
de vários pontos de vista: de cima, de lado, de frente. Em seguida, deverão 
copiá-las conforme a visão do ponto em que foram observadas.

Deverão organizar uma legenda com as formas presentes em cada monta-
gem e o respectivo nome.

Na atividade 6, encaminhe o jogo de adivinha, solicitando que os alunos 
representem com desenhos o que é pedido e, em seguida, compare os resul-
tados. 

Professor, antes de encaminhar as questões da atividade 7, os alunos brin-
carão com o jogo dos pontinhos: 

Regras do jogo:

Número de participantes: 2.
Objetivo do jogo: agilidade para fechar quadrados.
Ganha quem fizer o maior número de quadradinhos.
Como jogar:

• Cada jogador liga dois pontinhos.

• Em seguida, o segundo jogador faz o mesmo. 

• Na sequência do jogo, quem fechar um quadrado com apenas um risco 
coloca suas iniciais no seu interior, tendo direito a mais uma jogada.

• Veja o exemplo no jogo entre Ana e Bruno.

• No final do jogo podemos ter este resultado, por exemplo.
Jogada de Bruno

A

Jogada de Ana 6ª jogada
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Outras sugestões

• Trabalhe as formas geométricas com as rimas, explorando-as de dife-
rentes formas: organizar um livrinho, em que cada folha tem a rima 
de uma forma geométrica. Proponha aos alunos para criarem perso-
nagens utilizando apenas a forma citada na rima. No final, poderão 
elaborar uma história em quadrinhos com todos os personagens, pro-
duzindo o texto da história. Dar um título para a história e apresentá-
-la para os colegas.

Eu sou o Quadrado
Bonito demais

Tenho quatro lados
E todos iguais

E eu sou o Círculo
Sou igual à lua

Sou o mais bonito
Lá da minha rua

Eu sou o Triângulo
Tenho três biquinhos
De chapéu eu sirvo
Para os palhacinhos
Eu sou o Retângulo

Cresci mais de um lado
Para fazer inveja

Ao senhor quadrado

• Softwares recomendados: Mesa educacional – E-blocks - Matemática – 
Unidade 1 – Ruínas – atividades 2, 3, 4, 5 e 6.

• Interdisciplinaridade: o Professor de Arte já explorou as obras de Tar-
sila do Amaral no 1º bimestre mas poderá retomar alguns aspectos a 
partir da obra “O Mamoeiro” no livro do aluno. Convide-o encami-
nhar, junto com você a construção da obra e arte com figuras geomé-
tricas da atividade 2.

A A
A
AA

B B
B

B


