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Atenção professor!

As atividades em todas as Unidades propostas no mate-
rial didático “Conviver e Aprender”, atendem às diversas 
Disciplinas da Grade Curricular do Ensino Fundamental, com 
fundamentação nas Orientações Curriculares da Rede Mu-
nicipal de Ensino. Portanto, ao planejar suas aulas, observe 
atentamente as orientações no Livro do Professor e cuide da 
frequência em que as atividades podem ser desenvolvidas e 
aprofundadas. Perceba que não é necessário esgotá-las num 
único dia ou semana, pois são conteúdos que podem ser tra-
balhados 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-al-
fabética, registros individuais ou em duplas. Para os alunos 
com hipótese inicial de escrita, encaminhe a construção co-
letiva do registro das respostas e oriente-os a copiarem 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 reen-
contrar-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-lhes 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 pro-
posta.
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UNIDADE I 
Meu diário: meu confidente!

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução em 
que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas ex-
periências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, 
pedidos, propostas ou respostas a eles; elaboradas conclusões sobre 
questões levantadas em discussões coletivas.

• 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.

• Utilizar, em situações de escritas com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre ortografia e pontuação, identificando 
dúvidas e resolvendo-as da melhor forma possível.

• Produzir textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, preo-
cupando-se em adequá-los às diferentes situações comunicativas e 
torná-los coesos e coerentes.

• Revisar, em parceria, textos próprios e dos outros, em busca da me-
lhor versão possível no momento, levando em consideração as condi-
ções de produção estabelecidas.

• Escrever textos, preocupando-se com a segmentação adequada entre 
as palavras.

• Analisar, com ajuda do professor, textos bem escritos.

• Inferir, com ajuda do professor, informações implícitas nos textos li-
dos e o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto.

Início de conversa

Professor, a palavra “diário”, segundo o dicionário Houaiss, significa: “o 
que se faz todos os dias; escritos em que se registram os acontecimentos de 
cada dia” (HOUAISS, 2000, p. 1032).

Muitos estudiosos entendem o diário como o “texto do eu”, lugar no qual 
homens e mulheres exercem a própria subjetividade, narram suas vidas, com 
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seus próprios textos. Muitas vezes, exercendo um papel de catarse para fins 
terapêuticos.

Para o momento, interessa o papel importante que o diário representa na 
relação ensino e aprendizagem. É muito mais fácil para o aluno escrever so-
bre ele do que qualquer outro assunto, por isso, o diário melhora a expressão 
verbal e o desenvolvimento do aluno em sala de aula. O objetivo maior de tra-
balhar com vários gêneros textuais, entre eles, o diário, é incentivar a leitura 
e a escrita possibilitando contato com diferentes suportes de leitura.

“O diário é um texto em que o autor relata experiências vividas no 
presente e o que pensa a respeito delas. O leitor em geral é o próprio 
autor, ainda que tenhamos exemplos famosos na história de diários que 
foram publicados e deram a ver a vida privada de muitas celebridades 
(…) Um diário é um importante registro autobiográfico e, de certo modo, 
um retrato, ainda que parcial, de uma época — de autoria daquele/a 
que documenta por escrito sua leitura de mundo, expressa nas ideias, 
impressões, opiniões, esperanças ou desilusões que são suas. Além disso 
pode ser um ponto de apoio, uma âncora para aquele que escreve, tal 
como nos alerta a escritora Anaïs Nim: ‘começando um diário, já concor-
dava com a ideia de que sua vida seria mais suportável se eu a olhasse 
como uma aventura ou um conto’. O filme ‘Escritores da Liberdade’ 
mostra esse efeito a que a escritora se refere que pode ser benéfico 
para muita gente e atesta a potencialidade do diário como um gênero 
da maior importância no trabalho também com os alunos.” (Indaiatuba, 
2009, pág. 113).

 Na Roda de Conversa discuta com os alunos as questões propostas e obser-
ve nas respostas e colocações de cada um os conhecimentos que eles demons-
tram ter sobre esse gênero textual.

Hora do desafio

Na atividade 1, leia com os alunos os Diários 1 e 2, escrito por crianças 
que provavelmente devem ter a idade deles. Comente sobre os detalhes 
de cada texto, como por exemplo: escrevem sobre assuntos do dia a dia; 
relatam suas próprias experiências; escrevem sobre eles próprios, por isso 
utilizam palavras que se referem a eles (Diário 1: é meu, estou, recebi, mi-
nha, gostaria, quero... / Diário 2: me lembrei, tenho, deixo, meu, gosto...); 
escrevem sobre pessoas do seu convívio (os colegas, os professores, os diá-
rios); colocam data para mais tarde saberem quando esses fatos ocorreram.

Na atividade 2, leia os diários novamente com os alunos e peça que res-
pondam às questões propostas. Você pode trabalhar na oralidade todas as 
questões. Aproveite esses momentos de diálogo e crie condições para que 
eles aprendam e desenvolvam capacidade de ouvir com atenção as falas dos 
colegas, respeitando-as tanto no que diz respeito às ideias, quanto à variante 
linguística utilizada.



125

Na atividade 3, retome com os alunos a leitura do Diário 1 e auxilie-os a 
fazer uma lista das palavras que Letícia usa quando se refere a ela, às outras 
pessoas e ao diário. Chame a atenção dos alunos sobre a marcação dos tempos 
verbais e quanto ao uso da primeira e terceira pessoa do discurso, utilizados 
nos textos.

Discuta oralmente com os alunos a quem se refere a palavra grifada na 
frase proposta atividade 4, buscando referências em uma nova leitura deste 
trecho do texto no Diário 1.

Na atividade 5, volte a leitura do primeiro trecho do Diário 1, mas agora 
para realizar uma análise com relação à utilização de letras maiúsculas e mi-
núsculas na organização textual (letra maiúscula no início do parágrafo, após 
os pontos: final, de exclamação e de interrogação). O objetivo desta atividade 
é oportunizar que os alunos observem e reflitam sobre as letras maiúsculas e 
minúsculas utilizadas pelo autor do texto, bem como a finalidade dos sinais 
de pontuação. Professor, você pode realizar essa aula de forma muito mais 
significativa perguntando às crianças como se chamam e qual a utilidade dos 
símbolos que eles circularam no trecho solicitado, pois não são letras (solici-
tação da letra b). Primeiro, ouça com atenção o que as crianças já sabem a 
respeito, e só depois analise junto com eles a função da pontuação no trecho 
em questão.

A atividade 6 propõe a leitura do trecho de um outro diário, o Diário de 
Zlata. Primeiro, solicite que leiam individualmente o texto e em seguida ex-
plore o seu entendimento, realizando uma segunda leitura, agora junto com a 
classe para retomar as informações e o entendimento do texto.

Na atividade 7, proponha a elaboração de um diário:

Como os alunos irão fazer um diário pela primeira vez, exercite com eles 
uma produção inicial de diário, propondo um registro sobre o que gostariam 
de escrever sobre o dia na escola; relembre, com a classe, todas as atividades 
realizadas. Coloque o assunto em discussão coletiva, mas os registros deverão 
ser realizados individualmente. 

A proposta é escrever um diário como uma prática pessoal de registro. Para 
isso prepare com antecedência um pequeno caderno por aluno que pode ser 
construído com folhas de sulfite, em que eles possam decorar cada página com 
bordas ou desenhos de sua preferência. Este caderno deverá ter um número 
suficiente de páginas para o registro ao longo desse bimestre. Traga para a 
classe textos extraídos de diários (no Caderno do Professor: contribuições para 
o trabalho pedagógico, você encontra alguns fragmentos) pesquisados com an-
tecedência por você e leia para que eles conheçam um pouco mais sobre esse 
gênero textual. Em seguida, encaminhe a proposta de produção, mas lembre-se 
que uma das características do diário é o fato dele ser pessoal, por isso só leia 
o texto deles se permitirem. Combine que durante todo o bimestre eles deve-
rão realizar anotações diárias sobre momentos marcantes do dia, sobre senti-
mentos e sensações, pequenos segredos e até as confissões mais secretas. Essa 
será uma atividade para ser realizada em casa, pela classe toda. Todos os dias 
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questione-os sobre os seus registros e pergunte se alguém gostaria de compar-
tilhar com os colegas, ou com você em particular, o que escreveu. Tenha muito 
cuidado e respeito por estes registros compartilhados e agradeça aos alunos que 
confiarem-lhe suas anotações pessoais.

Na atividade 8, oriente os alunos na confecção de uma capa personalizada 
para os seus diários.

A atividade 9 permitirá o desenvolvimento de uma estratégia de trabalho 
bastante dinâmica cujo objetivo é refletir com os alunos a grafia de determi-
nados fonemas e suas respectivas grafias na Língua Portuguesa. Num primeiro 
momento leia o texto com os alunos, para que juntos vocês possam apreciá-
-lo e compreendê-lo. Depois solicite aos alunos que atentem-se e percebam 
que há algumas palavras destacadas (em negrito). Peça-lhes que observem 
com atenção e tentem descobrir o que elas têm em comum. Ouça as opini-
ões e conhecimentos dos alunos. Leve-os então a pensar sobre os sons das 
letras m ou n na escrita de cada palavra destacada. Encaminhe as discussões, 
levando-os a perceber que apesar de serem letras diferentes, m e n têm o 
mesmo som dependendo da posição que ocupam nas palavras (que chamamos 
de “som nasal”). Mostre aos alunos como articulamos boca, lábios e língua 
para pronunciar o som dessas letras na escrita das palavras lidas. Mostre-lhes 
a articulação da fala/boca/língua conforme a letra que vem imediatamente 
posterior ao m ou n. Chame a atenção para a palavra “simplesmente”. Ajude-
-os a perceber a articulação dos lábios para a pronúncia das sílabas (sim) e 
(men) — o que acontece com o som da letra m nestas sílabas, e o que acontece 
com a língua e com os lábios (onde são articulados) quando a letra m está an-
tes da letra p ou b e a n antes das demais consoantes. Só depois construa com 
eles (produção coletiva) um texto que explique essas descobertas, para ficar 
exposto num cartaz na sala. Professor, sempre que possível, quando estiverem 
realizando a leitura de alguma palavra deste contexto e tiver oportunidade, 
chame a atenção dos alunos para essa questão.

As atividade 10, 11, 12, 13 e 14 trarão as tirinhas como propostas para 
apreciação, conhecimento e análise. Leia e aprecie com os alunos esses textos 
que têm por objetivo divertir o leitor. Leia cada uma e ajude-os a perceber 
os detalhes nas imagens, as expressões e falas das personagens, as onomato-
peias. Discuta com eles o que torna as cenas engraçadas e quais recursos o 
autor utilizou para isso.

Na atividade 15, solicite que cada aluno leia silenciosamente a história 
“Cabo de guerra”. Discuta com eles as questões propostas na atividade 16, e 
chame a atenção para o fato de que neste texto, devido à riqueza de detalhes 
das imagens, a autora não precisou utilizar palavras para nos contar algo. 
Podemos imaginar os acontecimentos e até a fala das personagens apenas 
observando a sequência dos acontecimentos e as expressões das crianças nas 
imagens. Convide então os alunos, na atividade 17, a criarem oralmente uma 
história (que não deve ser registrada). Valorize esse momento com os alunos, 
tornando a atividade descontraída e gostosa, pois este é o grande objetivo das 
histórias desse tipo: divertir!
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Aproveite o contexto da história da atividade anterior e de seu título 
para dar continuidade ao trabalho e desenvolver a atividade 18, propondo 
a leitura compartilhada das regras do jogo “Cabo de guerra”. Faça uma 
primeira leitura junto com os alunos. Numa segunda leitura, comente a fi-
nalidade deste texto e vá demonstrando, com a ajuda deles, o que se pede 
para poder realizar o jogo: organizar/separar os materiais necessários, 
como marcar os pontos e saber quem ganha... Dê ênfase à compreensão 
das regras deste jogo pela realização da leitura e não explicando as regras, 
trabalhando assim com o Descritor 6 da Provinha Brasil (buscar informações 
explícitas em um texto). Lembre-se da finalidade de um texto instrucional 
(Descritor 8 da Provinha Brasil). Não deixe de aproveitar para explorar o 
que eles entenderam do comando número 6 “Façam um torneio - melhor de 
cinco”, antes de sua explicação. Você estará trabalhando com o Descritor 
10 da Provinha Brasil: inferir informações. 

A atividade 19 propõe um trabalho com o dicionário e sua organização 
em ordem alfabética. A proposta é você solicitar aos alunos que observem a 
sequência das palavras e tentem inferir a organização das palavras em ordem 
alfabética. É bem provável que os alunos já tenham algum conhecimento a 
esse respeito, por isso é importante primeiro você ouvir o que as crianças já 
sabem a respeito e só então complementar e retomar esse procedimento: 
ensinar-lhes a ordem alfabética e sua utilidade em nossa vida. Proponha o 
registro das palavras solicitadas em ordem alfabética no caderno de classe 
dos alunos. Eles não deverão registrar os significados destas palavras, pois o 
objetivo é o trabalho com a ordem alfabética e sua função, para isso, reflita 
com os alunos: em quais situações precisamos escrever palavras em ordem 
alfabética? Por que o dicionário está organizado em ordem alfabética?

A atividade 20 tem por objetivo apenas lembrar que os alunos estão escre-
vendo em um diário. Professor, diariamente crie um espaço em sala de aula 
para que eles possam se dedicar a esses registros.

Na atividade 21 você irá trabalhar com os alunos uma estratégia que 
auxilia no trabalho com as questões ortográficas. Esta atividade deve ser 
realizada coletivamente. Explique aos alunos que você irá ler um texto 
e depois realizar um ditado, mas um ditado diferente. Eles poderão in-
terromper o ditado quando tiverem dúvidas referentes à escrita de algu-
ma palavra. Sugere-se  ditar um pequeno trecho do diário 2 na atividade 
1.”Este ano vou fazer um diário diferente mas não vou abandonar você. 
Ele será para as anotações dos meus compromissos com a escola, com os 
professores, com os meus deveres de estudante”. 

Observe que as palavras em destaque (negrito) podem ser as que gerem 
as dúvidas na escrita. 

Professor, ao ditar essas palavras, provoque os alunos a explicarem se 
devem usar “M” ou “N” para a escrita delas. Lembre-se de retomar as dis-
cussões propostas na atividade 9 para a justificativa das respostas das alu-
nos e aproveite para observar o nível de compreensão de cada um deles.
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A atividade 22 propõe uma retomada da grafia da letra cursiva (manuscri-

ta). Lembre-se de estar sempre atento para o traçado correto de cada uma 
delas. Nessa fase de escolaridade, é comum e normal que os alunos queiram 
fazer uso deste tipo de letra. É muito importante que você perceba as possí-
veis dificuldades no traçado que cada aluno possa estar apresentando e assim 
orientá-los no que for necessário.

Mais uma vez, na atividade 23, os registros nos diários são lembrados, e 
algumas dicas são oferecidas.

A atividade 24 propõe a reflexão a respeito dos usos do r e rr. Lembre-
-se que a esta altura do processo de alfabetização (3.º ano de escolaridade 
no Ensino Fundamental), para alguns alunos essa discussão pode ser apenas 
uma retomada, mas para outros ainda pode ser uma nova descoberta, por 
isso é importante primeiro ouvir e perceber o que já sabem a respeito. Para 
dinamizar essa proposta, utilize a mesma estratégia proposta na atividade 9, 
mas agora a discussão estará focada nos sons do r e rr na escrita das palavras 
destacadas (em negrito). Mostre aos alunos os movimentos da boca e da língua 
para produzir o som do /R/ (fraco - com vibração na ponta da língua). Exem-
plo: jacaré, amarelo; e do /R/ ou /RR/ (forte - com vibração na garganta). 
Mostre-lhes onde acontecem as vibrações desses sons (garganta ou língua), 
dependendo da posição que essas letras ocupam na palavra. Não se esqueça, 
ao final do trabalho de percepção, construa, com a ajuda dos alunos, um texto 
coletivo que explique as suas descobertas e deixe exposto na sala de aula por 
um determinado período.

Atividade 25: mais uma sugestão para dar continuidade aos registros nos 
diários que a turma está escrevendo.

A atividade 26 tem por objetivo aproximar os alunos dos textos com in-
formações e curiosidades científicas e propõe também um desafio de escrita, 
principalmente aos alunos que eventualmente ainda estejam com hipóteses 
de escrita iniciais (quando solicitar aos alunos para escreverem o título de 
cada texto, reflita com eles a escrita das palavras – letras/sons). Observe que 
esta atividade propõe o trabalho com o Descritor 10 Provinha Brasil - Infe-
rência de informações;  Descritor 7 – Reconhecimento do assunto do texto; e 
Descritor 8 – Identificar a finalidade desse tipo de texto.

Ao final, retome a leitura do texto mencionado para discutir com a classe 
a função da pontuação nele utilizada.

Na sessão Leia Mais, indicações literárias serão realizadas. Leia com os alu-
nos cada uma delas e procure-as na biblioteca para realizar a leitura do texto 
“em voz alta” aos seus alunos.
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Outras sugestões

• Como uma das atividades desta unidade abordou a leitura das regras 
de um jogo, oriente uma pesquisa para ser realizada em casa: solicite 
aos alunos que perguntem aos seus familiares quais jogos eles conhe-
cem e gostam de realizar. Peça que anotem os nomes desses jogos 
em seus cadernos e aprendam a jogar um deles. Para não esquecer 
as regras do jogo que escolheram, peça a eles que escrevam-nas em 
seus cadernos. Em classe, socialize/compartilhe os jogos descobertos 
pelas crianças em casa, com seus familiares. Em dia combinado com 
os alunos, organize a classe em grupos e, para cada grupo, peça que 
uma criança de cada vez leia aos demais as regras do jogo que apren-
deu em casa. Trabalhe com a turma a necessidade da organização nos 
grupos para que todos escutem e compreendam o que os amigos têm 
para compartilhar (enquanto um fala, os demais ouvem). A partir des-
sa pesquisa, proponha à turma a construção de um “livro” com regras 
de jogos interessantes para oferecer/presentear uma outra classe da 
escola. Mostre-lhes então a necessidade da revisão textual como prá-
tica de qualquer escritor, e organize um tempo do dia ou da semana, 
durante um determinado período, para revisar coletivamente todos 
os textos. Somente quando finalizado esse trabalho de revisão, orga-
nize os textos em um livro para ser doado. Lembre-se de trazer para 
a classe livros com regras de jogos, brincadeiras ou outros textos 
instrucionais para analisar com os alunos suas características e par-
ticularidades, incorporando essas informações aos textos revisados.

• Você pode, também, organizar uma lista com os nomes desses jogos 
para colocar no mural da classe com o título: “Jogos que aprende-
mos” ou “jogos que ainda vamos aprender”. Nesse momento, ao es-
crever as frases que (são títulos) dos jogos, aproveite para realizar 
uma escrita coletiva e, ao escrever diante deles sendo você o escriba, 
chame para discussão a escrita de alguns sons/sílabas que você tenha 
percebido e julgue necessário retomar com seu grupo de alunos.

• Não deixe de desenvolver atividades permanentes de alfabetização 
para os alunos com hipóteses iniciais de escrita: Organizações Curri-
culares — Caderno Introdutório — página 45.
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UNIDADE 2 
Ler faz bem! E indicar leituras 
também!

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução em 
que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas ex-
periências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, 
pedidos, propostas ou respostas a eles; elaboradas conclusões sobre 
questões levantadas em discussões coletivas.

• 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.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre a ortografia e pontuação, identificando 
dúvidas e resolvendo-as da melhor forma possível.

• Revisar, em parceria, textos próprios e de outros, em busca da melhor 
versão possível no momento, levando em consideração as condições 
de produção estabelecidas.

• Produzir textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, preo-
cupando-se em adequá-los às diferentes situações comunicativas e 
torná-los coesos e coerentes.

• Analisar, com ajuda do professor, textos bem escritos.

• Inferir, com ajuda do professor, informações implícitas nos textos li-
dos e o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto.

Início de conversa

O foco principal desta unidade de ensino é trabalhar o gênero textual “indi-
cação literária”. Este é um momento oportuno para você dar ênfase à literatura. 
Incentive os alunos a fazer empréstimos na biblioteca da escola. Para isso inten-
sifique as visitas a esse local. Para a Roda de Conversa traga para a classe alguns 
catálogos de indicação literária e livros de histórias que os alunos já leram. Sele-
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cione alguns livros da biblioteca da escola que trazem resenha na 4.ª capa e leia-
-as para os alunos. Indique a leitura desses livros realizando comentários a partir 
da resenha lida. O objetivo de expor todo esse material aos alunos e analisá-
-los é mostrar-lhes a finalidade desses resumos e/ou comentários, onde podemos 
encontrá-los e como eles podem contribuir na decisão da escolha para a leitura. 
Incorpore em sua prática de leitura diária a indicação de leituras para que os alu-
nos as busquem quando estiverem na biblioteca. É esperado que, com o passar do 
tempo, eles manifestem interesse pelos livros indicados, pois essa é a principal 
função da indicação literária. Num outro momento, retome com a classe a função 
da resenha do tipo indicação literária. Chame a atenção dos alunos quanto as suas 
particularidades: é um gênero expositivo cuja intenção é informar brevemente 
e de forma inteligível o conteúdo ou história com o objetivo de atrair o leitor; 
pode conter pequenas definições e explicações a respeito do que é abordado no 
livro; observe e mostre-lhes que as informações são organizadas marcadamente 
no tempo presente.

Hora do desafio

Na atividade 1, apresente as resenhas para os alunos e esclareça que elas 
revelam aspectos considerados importantes sobre a obra. Discuta com eles 
se, a partir delas, se interessaram em ler algum desses livros, e incentive-os 
a justificarem suas opiniões e escolhas. Faça as suas também. Em seguida, 
ajude-os a reescrever uma das resenhas. Faça isto coletivamente, na lousa, 
sendo escriba da classe e solicitando a participação dos alunos ao acrescentar 
cada ideia apresentada. Promova nesse momento boas reflexões a respeito 
de como “passar” para a linguagem escrita a linguagem falada. Depois disso, 
organize duplas de trabalho e proponha que escrevam a indicação de algum 
livro que ambos tenham lido e gostado muito. Oriente-os primeiro a realizar 
um rascunho. 

Chegou, então, o momento de solicitar uma produção individual.

Para isso, a atividade 2 propõe a construção de um caderno de indicações 
literárias que será doado para a biblioteca da escola. Para a organização dessa 
tarefa, observe a sequência de trabalho proposta a seguir:

• Retome mais uma vez as características desse gênero textual, e re-
leia para eles algumas indicações (de catálogos, de resenhas da 4.ª 
capa de livros ou das propostas na finalização das Unidades 1 e 2 
deste bimestre);

• Proporcione um momento de roda de conversa, em que os alunos 
resgatem seus livros preferidos e possam comentá-los e indicá-los 
oralmente;

• Organize uma lista de títulos cujos livros os alunos manifestem in-
teresse em escrever as indicações, cuidando para que não haja nela 
títulos repetidos;
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• Comece a prepará-los para a organização das ideias iniciais respon-

dendo às letras (a) e (b): por que esse é seu livro favorito; o que você 
poderia escrever que convenceria alguém a ler esse livro; como fazer 
isso de forma breve (resumida), porém interessante?

• Solicite que rascunhem suas primeiras ideias e aproveite para se apro-
ximar deles realizando as intervenções que considerar necessárias.

• A partir daí, durante um determinado período ao longo deste bimes-
tre, reserve uma ou duas aulas na semana para revisar coletivamente 
cada texto. Mostre aos alunos a necessidade que todo escritor tem 
de revisar seu próprio texto no momento em que o escreve, e depois 
solicitar a uma outra pessoa que o revise. Esta pessoa é chamada de 
revisor. Ele lê o texto com um olhar de leitor, para verificar se com-
preende o que lê, se as ideias estão claras, se há erros de ortografia, 
etc. Quando os alunos coletivamente revisam os textos de cada cole-
ga da classe estão desempenhando o papel de revisor, com a finalida-
de de deixar o texto revisado melhor escrito.

Professor:

É importante lembrar que se, nesse momento do ano, ainda houver 
alunos sem autonomia de escrita na classe será necessário proporcionar-
lhes um trabalho diferenciado. Enquanto os demais alunos realizam suas 
produções conforme solicitado na atividade, agrupe os alunos com hipó-
teses de escrita inicial e proponha a escrita coletiva de uma indicação 
literária, retomando todos os passos para a sua produção, porém, sendo 
você o escriba deles.

Sobre a revisão de textos: 

Embora durante a produção os autores realizem revisões parciais do texto 
(a cada parágrafo releem o que escreveram, substituindo palavras repetidas, 
corrigindo pontuação, completando trechos confusos, etc.), uma revisão após 
alguns dias sempre é muito produtiva. A distância que se toma do texto torna 
observáveis aspectos não percebidos no momento da produção, que podem 
ser corrigidos, melhorando a qualidade do texto.

Antes da revisão é importante retomar com os alunos: 

• As características do gênero produzido.

• Possibilidades oferecidas pela escrita e recursos que autores 
experientes utilizam para que os leitores se envolvam na leitura 
e compreendam o que está escrito. Observar como esses autores 
conseguiram efeitos que tornaram a leitura mais bela e envolvente, 
para que os alunos possam utilizá-los em seus textos.

• Os diferentes estilos do início de cada tipo de texto também podem 
ser mais uma vez observados, pois os alunos podem decidir sobre 
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como iniciarão o texto, mantendo o que usaram, ou substituindo-o 
por outro que considerem mais original, mais belo, mais adequado às 
características do texto que produziram.

• Caso haja algum problema recorrente no texto, não percebido pelos 
alunos no momento da produção, por exemplo, a repetição do nome 
de um determinado personagem várias vezes. O professor pode bus-
car um trecho de um livro no qual o autor utilizou diferentes substi-
tuições, analisar esse trecho com os alunos, e propor que eles elen-
quem as diferentes maneiras que o autor utilizou para não repetir o 
nome do personagem (por exemplo, como o nome de Chapeuzinho 
Vermelho é substituído em suas histórias: menina, Chapeuzinho, ela, 
garota, netinha, etc.

• As crianças também podem observar trechos em que o que o autor utili-
zou a pontuação para enriquecer o texto: “exclamação”, para demons-
trar a surpresa ou emoção das personagens; “interrogação”, quando as 
personagens conversam e fazem perguntas uma para a outra; “interro-
gação seguido de exclamação”, mostra uma certa ironia ou surpresa na 
pergunta; “reticências”, para dar ideia de algo que não foi concluído, 
como se estivesse pensando; “aspas”, para marcar a fala das persona-
gens e também destacar alguma palavra ou expressão; “dois pontos e 
travessão”, para anunciar a fala de alguma personagem. 

• Não esquecer que os alunos devem ter claros os propósitos do texto: 
para quem escrevem, para que e onde o texto irá circular, e de reali-
zar repetidas vezes esses procedimentos junto com o professor para 
que possam ganhar autonomia e incorporar em sua prática de escrita 
o hábito da revisão.

• Toda essa conversa antes da revisão é uma reflexão que você, pro-
fessor, faz junto com as crianças e que deve nortear a revisão que 
elas farão a seguir. Mas é possível que, ao terminar a conversa, elas 
já tenham esquecido o primeiro ponto abordado, por isso seria muito 
importante elaborar com as crianças um registro a ser colocado em 
uma cartolina, com essa sistematização. Esse “cartaz” com lembre-
tes, produzido por você e seus alunos, pode ter um título sugestivo, 
como por exemplo: “Não esquecer de revisar” ... ou “Pontos impor-
tantes para revisar um texto”... ou “o que não podemos deixar de 
revisar” ... ou outro que criarem.

Na hora da revisão:

• Dizer aos alunos que irão reler o texto produzido para verificarem a 
possibilidade de deixá-lo ainda mais interessante, compreensível e 
bonito para o destinatário.

• Relembrá-los de considerarem as discussões que tiveram anterior-
mente sobre como os autores experientes se preocupam com alguns 
aspectos do texto.

• A revisão pode ser coletiva, de um texto produzido coletivamente 
pela própria classe ou do texto de um colega; o texto pode ser pro-
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jetado (ou reescrito na lousa ou em papel kraft) da forma como ele 
ficou quando terminaram a produção. Todos devem ler o texto si-
lenciosamente e depois ele pode ser lido em voz alta (pelo próprio 
professor ou algum outro leitor fluente).

• O professor 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.

• Os alunos podem escrever, individualmente ou em duplas, sugestões 
para melhorar o texto, levando em consideração o que foi apontado 
no início da discussão.

• Em seguida, os alunos falam para todo o grupo suas sugestões, dis-
cutindo-as e decidindo o que irão mudar no texto. Cabe ao professor 
mediar essas discussões e não decidir pelos alunos. Também cabe ao 
professor anotar no texto projetado ou transcrito na lousa, as alte-
rações propostas, passar a limpo posteriormente, e trazer para os 
alunos para compararem a melhora na qualidade 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 
lerão o texto de outra sala, farão sugestões, discutirão as sugestões 
coletivamente e então elaborarão “bilhetinho” sugerindo uma revi-
são para o texto dos colegas.

• Esses encaminhamentos devem ocupar mais de uma aula.
(Adaptação de texto elaborado por Maria Paula G G Twiaschor, para orientar os professores 

participantes do Memória Local na escola em 2008, e postado na Plataforma Moodle)

Na atividade 3, solicite que os alunos leiam história “A onça e o bode”. 
Para essa primeira leitura, divida o texto em partes e peça que individualmen-
te leiam um trecho por vez. A cada trecho lido retome o entendimento/com-
preensão dos alunos. Em seguida, faça uma leitura dramatizada, escolhendo 
quatro alunos que irão representar o narrador, as duas onças e o bode e reflita 
com os alunos que apesar de algumas palavras desconhecidas no texto, é 
possível compreender seu enredo e mensagem. Na sequência, se achar neces-
sário, agora sem interrupções, leia o texto inteiro em voz alta para a classe. 
Dê sequência à atividade proposta no Livro do Aluno instigando-os a inferirem 
o significado das palavras que forem levantadas. Só depois de refletirem bas-
tante a respeito das possibilidades de interpretação para cada palavra diante 
do contexto lido, auxilie-os nas buscas de seus significados no dicionário. Para 
a realização da atividade 4, proponha a mesma estratégia: primeiro inferir o 
sentido e significado das expressões solicitadas (o que os alunos pensam que 
pode significar cada uma delas diante do entendimento do texto), depois dê 
sua opinião e explique-lhes por que. Explique-lhes que, nesse caso, o dicioná-
rio não fará muita diferença. Professor, perceba que este texto tem um voca-
bulário muito rico e, por isso, permite que você trabalhe com a “análise de 
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texto bem escrito”, uma estratégia que tem por objetivo mostrar aos alunos 
e com eles refletir a respeito da forma como os escritores que já escrevem há 
mais tempo, escrevem bem, bonito, gostoso de ler e, de forma a deixar-nos 
curiosos com o vocabulário que utilizam, fazendo-nos buscar seus significados 
e ampliando assim o nosso conhecimento. Aproveite para discutir com os alu-
nos os sinais de pontuação utilizados pelo autor neste texto, com o objetivo 
de enriquecê-lo: “exclamação”, para demonstrar a surpresa ou emoção das 
personagens; “interrogação”, quando as personagens conversam e fazem per-
guntas uma para a outra; “interrogação seguido de exclamação”, mostra uma 
certa ironia ou surpresa na pergunta; “reticências”, para dar ideia de algo 
que não foi concluído, como se estivesse pensando; “aspas”, para marcar a 
fala das personagens e também destacar alguma palavra ou expressão; “dois 
pontos e travessão”, para anunciar a fala de alguma personagem. 

Na atividade 5, relembre com os alunos o trabalho realizado com as indica-
ções literárias na Unidade 1 e proponha que, em grupos ou coletivamente, fa-
çam uma indicação da fábula “A onça e o bode”, conforme pede a atividade.

A atividade 6 possibilita aos alunos a reflexão sobre os gêneros do substantivo. 
Explique a eles que alguns substantivos flexionam em gênero de forma diferen-
te. Peça que observem o caso da palavra onça que, para indicar o masculino, 
acrescenta-se a palavra macho, e para indicar o feminino acrescenta-se a palavra 
fêmea. Apresente outros exemplos e comente sobre outras formas de flexionar 
os gêneros. Em muitos casos, é possível apenas substituir a por o e vice-versa. 
Amplie essa lista com eles em seus cadernos. E durante todo o ano, sempre que 
tiver oportunidade, chame a atenção dos alunos para esta questão.

Antes de iniciar a atividade 7, converse com os alunos sobre os tempos da 
ação: Presente, Passado ou Pretérito e Futuro. O presente é o tempo da ação 
imediata; o agora de sua experiência. O pretérito ou passado se refere aos 
fatos anteriores ao momento em que falamos. O futuro faz referência a fatos 
que ainda irão acontecer. Peça que falem de ações que aconteceram no passa-
do; que estão acontecendo no presente e o poderão acontecer no futuro. Ex: 
o que você fez ontem? O que está fazendo agora? O que fará amanhã? Escreva 
algumas respostas dos alunos na lousa. Dê preferência às frases que utilizam o 
mesmo verbo. Peça que observem o que acontece com as ações que estão no: 
presente, passado e futuro. Ex: Ontem eu escrevi bastante. Agora eu escrevo 
no meu caderno. Amanhã escreverei uma carta.

As atividades 8, 9 e 10 têm por objetivo auxiliar na compreensão de que 
para representar o som do fonema /U/ no final das palavras, utiliza-se as le-
tras l ou u. Ajude os alunos a perceberem e, consequentemente no futuro, a 
se preocuparem com isso na escrita das palavras.

É importante que, para a atividade 11, você escreve as frases propostas 
no Livro do Aluno, em tiras de cartolina, num tamanho ampliado. Distribua-as 
aleatoriamente para seis alunos e organize-os em semicírculo em frente à tur-
ma. Incentive os demais alunos da turma a mudarem a ordem dos colegas até 
que as frases que estão segurando fiquem na sequência correta da história.
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A atividade 12 propõe a leitura de uma notícia publicada em 26/09/2011, 

no site da Prefeitura de Indaiatuba. Seu objetivo é aproximar os alunos desse 
gênero textual (notícia), mostrando-lhes suas diferentes formas de circulação 
e finalidade. 

Ao desenvolver a atividade 13, proponha aos alunos uma primeira leitura 
para familiarizarem-se com o texto e os assuntos tratados na notícia, e em se-
guida, uma segunda leitura para que possam aprender junto com você, a bus-
car informações específicas (explícitas), compreender a finalidade do texto, e 
interpretá-lo inferindo informações e assunto. Para complementar o assunto e 
buscar mais informações ou respostas que podem ser desencadeadas pela lei-
tura da notícia, proponha a interdisciplinaridade proposta na atividade 14.

A atividade 15 propõe a reflexão a respeito do “S” com som de /z/ e do 
“SS” para registrar um dos sons de /s/. Lembre-se que a esta altura do pro-
cesso de alfabetização (início do 3.º ano de escolaridade no Ensino Funda-
mental), para alguns alunos essa discussão pode ser apenas uma retomada, 
mas para outros ainda pode ser uma nova descoberta, por isso é importante 
ouvir e perceber o que já sabem a respeito. Leia, junto com os alunos, a lista 
de palavras da atividade, pergunte-lhes o que acontece com a letra “S” nas 
palavras. Existem palavras com apenas um “S”? Há outras com “SS”? Existe 
alguma diferença no som dessas letras? Aproveite para ouvir o que as crianças 
já conseguem observar a respeito. Dê sequência, orientando a próxima tarefa, 
em que os alunos deverão classificar as palavras de acordo com a escrita das 
mesmas (“S” com som de /z/ ou “SS” para o som de /s/). Quando termina-
rem, discuta coletivamente as diferenças observadas e amplie com eles essa 
lista de palavras, pesquisando outras, para ficarem expostas em um cartaz 
com o título: Palavras que não podemos esquecer como se escreve. 

Outras sugestões

• Ao desenvolver a atividade 14, você pode ampliar os estudos, insti-
gando os alunos a buscarem mais informações a respeito do assun-
to, planejando uma entrevista com um representante do SAAE, por 
exemplo. Para isto organize-se com a turma, façam um planejamento 
prévio, listando com eles suas curiosidades e redigindo e organizando 
as perguntas para a entrevista. Assim você estará aproximando os 
alunos deste gênero textual.

• Quando for realizar a revisão coletiva de um texto produzido indivi-
dualmente, transcreva-o na lousa, sem os erros ortográficos para que 
os alunos não se ocupem com essa correção. Aproveite o momento da 
revisão para trabalhar com os alunos o uso da separação das sílabas 
no final da linha. Questione se a organização do texto respeita o gê-
nero. Você pode pedir que cada aluno revise o próprio texto, usando 
como referência os aspectos já destacados em outras etapas. No caso 
de textos que apresentem muitos problemas, retome a revisão e dis-
cuta os aspectos que precisam ser melhorados individualmente.
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• Sempre que trouxer uma nova leitura para a turma, leia as resenhas 
com os alunos e relembre que a função delas é apresentar o livro ao 
público.

• Outra forma de realizar permanentemente indicações literárias é 
promover uma roda de leitura semanal em que os alunos socializem 
as leituras que realizaram, comentando-as.

• Forme grupos de três alunos e dê a cada grupo dois livros para que 
analisem o que eles têm em comum, como o tema, o número de pá-
ginas, o conteúdo das resenhas na 4.ª capa, e todos os outros itens 
trabalhados nas atividades anteriores. Para isso, é necessário que 
você selecione aproximadamente 20 livros infantis que contenham 
resenhas.

• Se tiver dificuldades para encontrar catálogos de indicações literá-
rias, visite sites de editoras que disponibilizam boas resenhas, inclu-
sive da literatura infantil.

• Construa, com os alunos, uma tabela em ordem alfabética com o tí-
tulo “palavras que não posso esquecer”, aquelas que os alunos usam 
no cotidiano: algo, alguns, que, quem, qual, qualquer, etc. para ser-
virem de consulta a separar de todas as formas possíveis algumas 
palavras, podem ser as mesmas utilizadas no jogo de dominó.

• Não deixe de desenvolver atividades permanentes de alfabetização 
para os alunos com hipóteses iniciais de escrita: Organizações Curri-
culares - Caderno Introdutório - página 45.
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UNIDADE I 
Brincar, divertir-se e 
aprender... É só começar!

Objetivos:

• Construir o significado do número natural a partir de suas diferentes 
funções no contexto social, observando as regras do sistema de nu-
meração decimal.

• Construir os significados das operações de adição e subtração, identi-
ficando que uma mesma operação está relacionada a problemas dife-
rentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pela aplicação 
de diferentes operações.

• Desenvolver procedimentos de cálculo mental, escrito, exato, apro-
ximado pela observação da regularidade e de propriedades das ope-
rações e pela antecipação e verificação de resultados.

• Interpretar e descrever oralmente dados apresentados por meio de 
tabelas simples e de gráficos de colunas e de barras, coletar e utilizar 
procedimentos para organização de dados e criar registros pessoais 
(como desenhos e códigos) para comunicação de informações coleta-
das.

Início de conversa

Professor: A matemática deve ser tratada como uma prática cultural, 
oportunizando aprendizagem por meio de situações contextualizadas, ple-
nas de significado para o aluno. Deve ser entendida tanto como uma ativi-
dade construtiva individual, quanto uma atividade coletiva, culturalmente 
determinada. 

A exploração de jogos aponta para uma efetiva aprendizagem da mate-
mática, uma vez que, ao mesmo tempo em que dão suportes para o aluno 
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transportar da atividade concreta para as formalizações matemáticas, fa-
vorecem a compreensão das estruturas matemáticas.

Os jogos “oportunizam a aprendizagem através de situações interati-
vas, nas quais as convenções matemáticas podem ser impostas, mas como 
resultado de um consenso. Deste modo, as vivências de sala de aula se 
assemelham às práticas que a criança vivencia nas situações sociais fora 
da escola, diminuindo a distância entre a “matemática escolar” mecânica, 
pouco significativa, difícil e desinteressante e a matemática da vida diária, 
cujos desafios muitas crianças resolvem com desembaraço.”

GOLBERT, Clarissa S. Matemática nas séries iniciais. Porto Alegre: Mediação, 2000.

Portanto, explore os jogos para oportunizar a interação, a cooperação 
grupal e a aprendizagem através de atividades tanto funcionais, porque 
correspondem às necessidades, quanto autoestruturantes, pois conduzem a 
organização e estruturação das próprias ações dos alunos, diante dos obje-
tivos propostos.

Inicie a Roda de Conversa investigando como os alunos utilizam a ma-
temática nos jogos e brincadeiras que realizam. Fique atento, anote e 
explore esses dados em situações na sala de aula. Anote os jogos preferi-
dos dos alunos e use-os em outros momentos. Poderão criar outras regras, 
elaborando textos instrucionais fazendo a interdisciplinaridade com Língua 
Portuguesa e Educação Física. 

Hora do desafio

A atividade 1 é uma ótima oportunidade para que a turma se conheça 
melhor nesse início de ano. Aproveite para orientá-los na organização das 
cartelas. Tome por base as cartelas de um bingo: tamanho, medidas, dispo-
sição dos nomes e números, etc. Utilizando o conhecimento que os alunos 
já possuem sobre o uso da régua, deverão confeccionar as cartelas, cada 
aluno fará sua cartela com os nomes de 14 de seus colegas da classe (a sua 
escolha) e o seu próprio. Totalizando 15 nomes na cartela, sendo que cada 
nome também deverá estar acompanhado de um número, que será deter-
minado por você. Para isso, sorteie os números de 1 a 100 para cada nome 
de aluno da classe.

Bingo!!!!!! Quem não gosta de gritar isso? Para que você possa criar car-
telas de bingo, para os alunos jogarem, utilize o modelo a seguir:
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João 15 Márcia 2 Davi 35
Carmen 5 Lúcia 49 Susane 12

Luiz 7 Melissa 1 Ana 17
Caio 11 Sílvia 24 Tereza 2 Jane 43

Sabrina 50 Patrícia 38

Na atividade 2, antes de iniciar o jogo, explore os elementos da cartela 
solicitando que os alunos ordenem os números do maior para o menor ou 
vice-versa, indiquem o maior ou o menor número da sua cartela, classi-
fiquem pares e ímpares. Oriente o jogo para que primeiro seja realizada 
uma rodada com linha cheia, outra com coluna cheia e a terceira com 
cartela cheia. Cada aluno deve registrar a pontuação de cada rodada, re-
alizando as operações necessárias, com os números registrados ao lado de 
cada nome. Depois responda as questões. Explore ainda a composição e 
decomposição dos resultados das operações com material dourado, palitos 
e/ou ábaco.

 Consultando o calendário, oriente-os para que, na atividade 3, orga-
nizem um cartaz com os aniversariantes do ano e conduza as atividades 
propostas no Livro do Aluno. Solicite que façam a leitura dos números ordi-
nais e registrem com palavras no caderno, para fixação da aprendizagem. 
Complementando as atividades com o calendário, oriente a organização 
da linha do tempo com fatos relevantes da vida do aluno, tema da ativi-
dade 4. Você poderá retomar essa atividade na Unidade 2, em medidas e 
grandezas, enfatizando o calendário como uma das formas de registrar a 
passagem do tempo. 

A partir da elaboração da legenda na atividade 5, poderá ser feita a 
interdisciplinaridade com Geografia, que trabalha com legendas na leitura 
de mapas. Utilize para esta atividade o calendário da classe.

A agenda com os dados da turma e outras informações necessárias, da 
atividade 6, poderá ser realizada durante a semana, para que não se tor-
ne cansativo. Com essa atividade, deverão reconhecer a função social do 
número para registrar códigos. Vivenciarão situações em que é possível uti-
lizar os números para expressar codificações utilizadas socialmente, fazen-
do agenda de telefone, agenda de endereço, com número das residências e 
CEP da localidade (explique seu significado e função social), reconhecendo 
o número natural como um elemento para codificar. Discuta sobre a impor-
tância de registrar esses dados em caso de necessidade e para manter as 
relações interpessoais entre colegas, familiares e amigos. 

Encaminhe a discussão e a listagem de outras situações em que uti-
lizamos números para codificar mensagens em: numeração de calçados, 
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etiquetas em roupas, documentos, elevadores, meios de transportes, rodo-
vias, placas de veículos (observando como letras e números são combina-
dos nessas placas), supermercados, bulas de medicamentos, etc.

A atividade 7 poderá ser realizada na aula de Educação Física, quando 
os alunos farão o exame biométrico. Esta tabela deverá ser feita em outros 
momentos durante o ano letivo, estabelecendo comparações entre “peso” 
e medida do aluno. Retome essa tabela na Unidade 2 para a organização 
dos dados e representação em gráficos. Aproveite para explorar ordem al-
fabética e números ordinais na organização da tabela.

Na atividade 8, use sua criatividade e vá além das propostas do Livro 
do Aluno. A pesquisa dos materiais em várias papelarias ou casas comer-
ciais do município pode ser aproveitada para estabelecer comparações de 
preços, situações-problema ao adquirir diferentes quantias dos materiais 
pesquisados: qual o mais caro, qual o mais barato, etc. Nesse momento a 
função social do número está sendo enfatizada no sistema monetário. So-
licite que façam a lista e os cálculos no caderno, registrando no Livro do 
Aluno somente o quanto a família economizou.

Com a economia que a família fez com material escolar, o que é possível 
comprar? Nessa questão o aluno poderá trocar ideias com os familiares e 
trazer o resultado para a sala de aula. Registre na lousa ou em papel par-
do e explore esses dados em situações-problema com procedimentos de 
cálculo mental, calculadora, ou registro das operações, deixando que o 
aluno busque caminhos diferenciados para chegar à solução. Não importa 
os caminhos seguidos pelo aluno, o importante é solucionar o problema.

A atividade 9 apresenta muitas possibilidades de raciocínio lógico, ini-
ciando pela cardinalidade dos números; números pares e ímpares; contagem 
de 2 em 2 e de 3 em 3 que poderá ser associada à tabuada do 2 e do 3.

Ao questionar quantas figurinhas cabem no álbum de Thiago, deixe os 
alunos formularem hipóteses e buscar alternativas para resolver o desafio. 
Solicite que registrem os passos que seguiram para chegar à conclusão e 
socializem as estratégias que utilizaram.

Para que o aluno compreenda a organização do Sistema de Numeração 
Decimal, organize o jogo do nunca 10, proposto na atividade 10, que con-
siste em formar números sem juntar mais que 9 unidades, trocando-as pela 
barrinha da dezena. A cada rodada, o aluno joga 3 dados e soma os pontos.

O bloco de atividades propostas, além da compreensão do sistema de 
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numeração, envolve a composição e decomposição de números; a leitura e 
escrita; operações de adição e subtração. Repita o jogo em outros momen-
tos e crie novos desafios, explorando os dados registrados entre equipes, 
entre meninos e meninas, etc.

À medida que você for desenvolvendo as atividades, o aluno perceberá 
que o mundo a nossa volta segue uma organização. Mas nem sempre foi 
assim. Comente como o sistema de numeração foi evoluindo ao longo do 
tempo e como diferentes povos desenvolveram um sistema para registrar 
quantidades até chegar ao sistema que utilizamos atualmente. Verifique os 
conhecimentos prévios dos alunos e avance o conhecimento partindo dessa 
sondagem.

Sistemas de numeração 

Há milhares de anos o modo de vida era muito diferente do atual. Os 
homens primitivos não tinham necessidade de contar. Eles não compravam, 
não vendiam, portanto não usavam dinheiro.

Com o passar dos anos, os costumes foram mudando e o homem passou 
a cultivar a terra, a criar animais, a construir casas e a comercializar. Com 
isso, surgiu a necessidade de contar.

A vida foi tornando-se cada vez mais complexa. Surgiram as primeiras 
aldeias que, lentamente, foram crescendo, tornando-se cidades. Algumas 
cidades se desenvolveram, dando origem às grandes civilizações. Com o 
progresso e o alto grau de organização das antigas civilizações, a neces-
sidade de aprimorar os processos de contagem e seus registros tornou-se 
fundamental. Foram criados, então, símbolos e regras originando assim os 
diferentes sistemas de numeração, chegando ao sistema de numeração 
indo-arábico que utilizamos atualmente. 

A atividade 12 trabalha as diferentes representações de quantidade 
com material concreto (material dourado); a representação conforme o 
valor posicional do algarismo (unidade, dezena e centena); a decompo-
sição; o registro e a leitura do número. Atividades como esta precisam ser 
realizadas com bastante frequência. Professor, inclua situações similares em 
sua rotina de trabalho.

Outras sugestões 
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• Professor, é imprescindível uma grade numérica exposta em sala de 
aula para que você explore com frequência as regularidades observa-
das. É muito importante que você vá apresentando grades numéricas 
com diferentes sequências durante todo o ano letivo. 

• Quem foi que se esqueceu de completar a grade numérica? 

Complete a grade e proponha desafios para os colegas brincando com os núme-
ros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 14 15 16 17 18 20

23 24 25 26 27 29 30

31 32 33 34 37 38 39

41 42 43 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 60

62 64 65 66 67 69 70

71 73 74 76 77 78 79

81 82 83 85 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98

101 102 104 105 106 107 109 110

112 113 114 116 117 118 119 120

121 123 124 125 127 128 129

131 132 133 135 136 138 140

141 142 143 144 46 147 149

• Separe os números que você completou:
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Pares Ímpares

• Conte de 10 em 10 e pinte os números na grade numérica.
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UNIDADE 2 
As grandezas e as medidas do 
mundo que nos rodeia

Objetivos:

• Estabelecer relação entre unidades de tempo e fazer leitura de horas.

• Utilizar procedimentos para comparar, entre si, grandezas como compri-
mento, massa e capacidade, utilizando estratégias pessoais e produzir 
desenhos ou escritas para comunicar o resultado de uma medição, não 
necessariamente com o uso de unidades convencionais.

Início de conversa
Nos textos abaixo você encontrará mais subsídios para se fundamentar 

como surgiu o sistema de medidas – o metro – para atender às necessidades da 
humanidade ao longo do tempo. 

Pesos e medidas
Antes da invenção do metro, o homem usava seu corpo para medir com-

primentos 

A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a de contar. Quan-
do o homem começou a construir suas habitações e a desenvolver a agri-
cultura, precisou criar meios de efetuar medições. Atualmente, dispo-
mos de vários instrumentos que nos permitem medir, mas quando não 
existiam esses meios, como o homem fazia para determinar comprimentos?  
Na Inglaterra do século XII, o rei Henrique I determinou que a distância 
que ia do seu nariz à extremidade do polegar representaria o comprimen-
to de uma jarda. Resultado: quando mudava o rei, mudava também o tama-
nho da jarda. Foi assim durante muitos anos, em diversas regiões do mundo.  
Antigamente, para medir comprimento, o homem utilizava o próprio cor-
po como referência, ou seja, usava como padrões determinadas par-
tes do corpo. Assim, surgiram medidas como a polegada, o palmo, a jar-
da, a braça, o cúbito (distância do cotovelo à ponta do dedo médio).  
Cada povo tinha o seu próprio método de medição e a confusão era geral. A comu-
nicação entre os diferentes povos ficou cada vez mais difícil e acabou atrapalhan-
do o comércio. Para acabar com a diferença das grandezas, em 1789 o Governo re-
publicano francês pediu à Academia de Ciência de França que criasse um sistema 
de medidas baseado numa constante natural, para acabar de vez com arbitrarie-
dade das grandezas. Assim surgiu o Sistema Métrico Decimal, que engloba as me-
didas de metro, para comprimento; litro, para volume; e quilograma, para massa. 
Muitos países adotaram o sistema métrico, inclusive o Brasil, em 1862. 
Entretanto, apesar das qualidades do sistema, não foi possível torná-
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-lo universal. Além disso, o rápido desenvolvimento científico e tecno-
lógico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas.  
Em 1960, o Sistema Métrico Decimal foi substituído pelo Sistema Internacional 
de Unidades, que abrange os diversos tipos de grandezas físicas (tempo, tempe-
ratura, corrente elétrica, etc.), não somente as medições que interessavam ao 
comércio e à indústria, mas tudo o que diz respeito à ciência da medição.

A luz define o metro 
A palavra metro, que deu nome ao Sistema Métrico Decimal, é derivada do 

termo grego metron, que significa medida. Mas, afinal, como foi definido o 
comprimento do metro? O metro padrão, criado no ano de 1799, foi definido 
como a décima milionésima parte da distância entre o Pólo Norte e o Equador, 
medida pelo meridiano que passa pela cidade de Paris, na França. 

Hoje, o metro é baseado no espaço percorrido pela luz no vácuo em deter-
minado período de tempo (1/299.792.458 de um segundo), o que lhe confere 
uma precisão indiscutível na calibragem de instrumentos científicos. Apenas 
três países não usam o mesmo Sistema Internacional de Medidas que o resto 
do mundo: Estados Unidos; Libéria, na África; e Myanmar, na Ásia.

Cordas egípcias inspiram a trena 
Há cerca de 4 000 anos os egípcios usavam como padrão de medida de 

comprimento o cúbito. Como as pessoas têm tamanhos diferentes, o cúbito 
variava, ocasionando confusões. Os egípcios resolveram então fixar um padrão 
único: em lugar do corpo eles passaram a usar barras de pedra com o mesmo 
comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito-padrão. 

Como a civilização egípcia desenvolveu-se às margens férteis do Nilo, culti-
vadas por agricultores que pagavam impostos ao faraó, estas terras precisavam 
ser medidas, pois a taxa era cobrada de acordo com a extensão de terra. Como 
não era possível medir grandes extensões usando bastões de comprimento igual 
a um cúbito, os empregados do faraó usavam cordas. Elas tinham nós igualmente 
espaçados. O intervalo entre dois nós podia corresponder, por exemplo, a cinco 
cúbitos. Esticando as cordas, era possível medir grandes distâncias. Foram essas 
cordas que originaram as trenas que usamos hoje em dia.

SABE-TUDO. Disponível em: <http://www.correioriograndense.com.br/correio/
edicoes/reportagem.php?cod_rep=1186>. Acesso em: 05 fev. 2010.

Hora do desafio
Na atividade 1, ao ler o poema de Oswald de Andrade, o objeto de estudo da 

matemática é reconhecer e utilizar medida de tempo, nesse momento, o relógio. 
No entanto, o texto oferece possibilidades de explorá-lo em Língua Portuguesa, 
quando os alunos poderão fazer relações do poema com o título. Ao observar os 
versos:

 “Vão e Vêm

  Não em vão”
As palavras em negrito, apesar de serem escritas da mesma maneira, pos-

suem significados diferentes. Discuta com os alunos quais são eles.



147

No poema, é possível perceber o movimento do relógio através do uso de 
um recurso poético: o ritmo. Leia-o em voz alta com a turma para confirmar 
a afirmação.

Peça aos alunos que pesquisem outros tipos de relógios e levem para a sala 
de aula: a imagem de um relógio do sol e de água, ampulheta, relógio de pare-
de, relógio de bolso, relógio digital, etc. Encaminhe uma pesquisa na internet 
e monte um mural para expor na sala.

Encaminhe a produção de um texto coletivo do tipo Você sabia sobre a 
evolução do relógio e fatos curiosos sobre esse instrumento de medir o tem-
po. Você encontrará dados interessantes em: <http://www.areliquia.com.br/
Artigos%20Anteriores/64Relogio.htm>.

Na aula de Arte os alunos poderão confeccionar um relógio e fazer o regis-
tro das horas solicitadas nesta atividade. Não se esqueça de explicar a divisão 
do dia em 24 horas e como reconhecemos, nos diferentes tipos de relógios, os 
horários noturnos e diurnos.

Os alunos deverão compreender a função dos ponteiros nos relógios que 
apresentam esse recurso. Da mesma forma, deverão compreender o registro 
feito nos relógios digitais — horas e minutos.

Organize uma linha do tempo com a turma, em que os alunos devem regis-
trar como distribuem suas tarefas durante as 24 horas do dia. Poderão ilustrar 
com desenhos, recortes e colagem, registrar o horário, complementando com 
um texto explicativo de cada atividade. 

As atividades 2, 3, 4, e 5 têm como objetivo estabelecer relações entre as 
unidades de tempo e leitura de horas.

A atividade 6 enfoca a divisão do ano em bimestres, trimestres e semestres. 
Crie situações relacionadas com o cotidiano para fixação da aprendizagem.

Nas atividades 7, 8 e 9, faça um breve histórico da organização do sistema 
de medidas e encaminhe a reflexão do aluno para que perceba que também é 
um sistema decimal. Aproveite os textos informativos para incentivar a leitura 
autônoma pelos alunos na busca de informações.

Para desenvolver a atividade 10, volte na tabela do exame biométrico 
realizado na Unidade 1 de Matemática, deste bimestre, e questione os alu-
nos quanto ao sistema de medidas que utilizaram para preencher a tabela da 
turma.

Outras sugestões
• Crie situações-problema a partir da previsão do tempo, conforme su-

gestão a seguir: Manoela fez aniversário no dia 17 de fevereiro. Neste 
dia estava quente ou frio? Observando o registro da previsão do tem-
po, qual dado lhe dá essa informação?
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PREVISÃO PARA CINCO DIAS
 
    16/02 (Terça-feira)
    Pancadas
    máx. 32ºC mín. 23ºC
    Nascer do sol: 07h
    Pôr do sol: 19h46min
 

    17/02 (Quarta-feira)
    Chuvas
    máx. 23ºC mín. 21ºC
    Nascer do sol: 07h01min
    Pôr do sol: 19h44min

 
    18/02 (Quinta-feira)
    Pancadas
    máx. 25ºC mín. 20ºC
    Nascer do sol: 07h01min
    Pôr do sol: 19h43m
 

    19/02 (Sexta-feira)
    Poucas Nuvens
    máx. 28ºC mín. 19ºC
    Nascer do sol: 07h02min
    Pôr do sol: 19h43min
    
    

    20/02 (Sábado)
    Poucas Nuvens
    máx. 30°C mín. 20ºC
    Nascer do sol: 07h03min
    Pôr-do-sol: 19h42min

PREVISÃO do tempo. Folha on-line, São Paulo. Disponível em: <http://tempo.folha.com.br/
sp/indaiatuba/>. Acesso em: 16 fev. 2010.

• Quais as outras informações da imagem?

• Para que essas informações são necessárias?

• Qual a diferença de temperatura prevista para os dias 16 e 17 de 
fevereiro?

• Em que dia a temperatura foi mais baixa?
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UNIDADE 3 
A matemática nas formas da 
cidade!

Objetivos:

• Interpretar a localização e a movimentação de objeto ou pessoa no es-
paço e perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço em 
situações que envolvam descrições orais, construções e representações.

• Interpretar e descrever oralmente dados apresentados por meio de ta-
belas simples e de gráficos de colunas e de barras, coletar e utilizar pro-
cedimentos para organização de dados e criar registros pessoais (como 
desenhos e códigos) para comunicação de informações coletadas.

Início de conversa

A estruturação espacial se inicia desde muito cedo pelo aluno. Num primeiro 
momento, o espaço se apresenta de forma essencialmente prática, em que ele 
constrói suas primeiras noções espacias por meio dos sentidos e movimentos. 
É multiplicando suas experiências sobre os objetos do espaço em que vive 
que a criança aprenderá a construir uma rede de conhecimentos relativos 
à localização, à orientação, que lhe permitirá penetrar no domínio da repre-
sentação dos objetos e, assim, distanciar-se do espaço sensorial ou físico. 
A experimentação permite, por um lado, agir, antecipar, ver, explicar o que passa 
no espaço sensível, e, de outro, possibilita o trabalho sobre as representações dos 
objetos do espaço geométrico. Desta forma, o aluno desprende-se da manipula-
ção dos objetos reais para raciocinar sobre representações mentais.

Para orientar-se no espaço é preciso começar por se orientar a partir de seu 
próprio corpo. No primeiro ciclo, é fundamental propor atividades para que o 
aluno seja estimulado a progredir na capacidade de estabelecer pontos de re-
ferência em seu entorno para efeitos de localização. Com relação às formas, 
experiências mostram que as crianças discriminam formas bem mais cedo que 
as reproduzem.

O pensamento geométrico desenvolve-se inicialmente pela visualização: as 
crianças conhecem o espaço como algo que existe ao redor delas. As figuras 
geométricas são reconhecidas por suas formas, por sua totalidade, e não por 
suas partes ou propriedades. Por meio da observação e experimentação elas 
começam a discernir as características de uma figura, e a usar as propriedades 
para conceituar classes de formas.
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Na Roda de Conversa estimule a observação da natureza como primeiro mode-
lo do homem, e as construções criadas pelo ser humano e suas formas: os objetos 
e utensílios domésticos, o material escolar e tudo que nos rodeia têm forma.

Hora do desafio

Na atividade 1, os alunos terão a oportunidade de localizarem-se a partir 
de um determinado ponto, analisando e interpretando mapas da região onde 
mora.

Providencie cópias de mapas da região onde os alunos moram ou onde está 
localizada a escola e oriente-os quanto à localização de ruas, instituições, 
como chegar, qual o caminho mais curto, número de quarteirões, trajeto e 
distâncias percorridas (medidas: se uma quadra tem em média 100 metros, 
quantos metros devo caminhar se fizer o trajeto...).

Aproveite para explorar endereços, código de endereço postal (função so-
cial do número nos códigos).

Observe que os conteúdos não estão isolados, mas formam uma verdadeira 
teia de inter-relações, no caso da Matemática, entre números, medidas e geome-
tria. Tudo que nos rodeia tem forma, que pode ser medida e registrada. 

Nas atividades 2 e 3 o trabalho com os moldes para montar as figuras 
geométricas possibilitará a comparação entre as formas, classificação entre 
os que rolam e os que não rolam, as faces planas e arredondadas, essas formas 
presentes nas construções, nos objetos, enfim, no mundo que nos rodeia. Na 
classificação, poderão agrupar os prismas, as pirâmides, os corpos redondos.

Na atividade 3, solicite que recortem os Materiais de Encarte e montem-
-os. Ao final desta atividade, incentive-os a compartilhar suas descobertas 
numa roda de conversa.

Na atividade 4, além de nomear as representações dos sólidos geométri-
cos, explore as características de cada uma: número de faces, arestas, vérti-
ces, base, superfície (pirâmides de base triangular e de base quadrada).

Na atividade 5, o aluno identificará as formas geométricas em construções 
e objetos. Esta atividade poderá ser ampliada, observando objetos do coti-
diano.

Nas atividades 6 e 7, o aluno deverá diferenciar o que é sólido (lápis, tam-
po de mesa, prato, perna de mesa, a borracha, os blocos lógicos, etc.), dos 
objetos que têm apenas a forma dos sólidos geométricos: xícara, caixas, latas, 
a sala de aula (cubo oco), panelas, copos, chapéu de palhaço, etc.

Na atividade 8, o aluno deverá reconhecer as formas geométricas em pré-
dios da cidade.

Explore os blocos lógicos na atividade 9, contornando as faces de cada um 
para que o aluno compreenda que as figuras planas são obtidas a partir dos 
sólidos geométricos.
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Na atividade 10, estabeleça comparações entre as figuras planas quanto à 
forma, aos ângulos, aos lados, como se obteve essa figura, etc.

Na atividade 11, incentive os alunos a criarem desenhos a partir dos co-
nhecimentos adquiridos no trabalho com esta unidade.

Outras sugestões

1. Exemplos de atividades em sala de aula para o desenvolvimento da 
geometria:

• Recreativas instrucionais para que o aluno se localize e se desloque 
no espaço;

• Utilização dos termos como (direita, esquerda, distância, acima, 
abaixo, ao lado, na frente, atrás, perto);

• Construções de itinerários (trajeto do lugar onde moram até a escola, 
dando pontos de referência);

• Elaboração e utilização de mapa, tabelas, diagramas, figuras geomé-
tricas;

• Composição e decomposição de figuras;

• Incentivo, levando o aluno a perceber e valorizar a presença da geome-
tria nos elementos da natureza e na criação do homem como das flores, 
elementos marinhos, teia de aranha, da arquitetura, pisos, mosaico;

• Recortes, dobraduras;

• Uso da argila.

2. Organize maquetes com as embalagens que os alunos trouxeram para a 
sala de aula e as formas de sólidos que montaram com os moldes.

• Poderão representar um ambiente do próprio município, e analisá-lo 
conforme os estudos realizados em Geografia e História.

• Em Língua Portuguesa poderão criar um texto, adequado a um contexto 
de produção (motivo real), tendo como cenário a maquete. Essa ativida-
de deverá ser realizada em grupos e apresentada para a turma, treinan-
do tanto a linguagem oral como a linguagem escrita.

• Aproveite o texto do aluno para fazer a reescrita e revisão textual neces-
sária, conforme os objetivos dessa área. 
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