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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. 

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 desse material, para avaliar o que 
aprenderam sobre os conteúdos trabalhados. Caso alguns 
alunos ainda não tenham autonomia de leitura, leia com eles 
o enunciado das questões, as alternativas com as respostas e 
ensine-lhes a marcarem um X na que escolheram. Se ne-
cessário, 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 
Poemas: brincadeiras com 
palavras

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução, nas 
quais sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas 
experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convi-
tes, 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.

• Analisar e buscar compreender as relações entre oralidade e escrita.

• Conhecer e memorizar um repertório de poemas (pela leitura do pro-
fessor ou pela própria leitura).

• Desenvolver a sensibilidade e o gosto pela leitura de textos poéticos, 
interessando-se pela busca de títulos na biblioteca.

• Adquirir fluência na leitura de poemas.

• Adquirir maior confiança como leitores.

• Procurar compreender o significado de uma palavra desconhecida no 
texto a partir do contexto, do estabelecimento de relações com ou-
tros textos lidos e da busca no dicionário.

• Identificar, nos textos poéticos lidos, o jogo de palavras, o signifi-
cado, as rimas e repetições que marcam os ritmos, as intenções do 
autor, a beleza da linguagem, etc.

• Conhecer fatos da vida de um autor.

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

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

Um trabalho com poemas no 3.º Ano é instigante e motivador porque 
os alunos “brincam” com os sons, com os significados das palavras e com 
as emoções e isso possibilita uma relação prazerosa com a língua portu-
guesa e uma “viagem” ao mundo da linguagem. Além disso, são fáceis de 
memorizar, em geral são curtos e ritmados, o que torna possível também 
um trabalho voltado à análise e reflexão do sistema alfabético de escrita, 
a ser desenvolvido com os alunos que ainda não leem e não escrevem con-
vencionalmente nesta etapa de escolaridade. E, é claro, porque a poesia 
faz bem à alma!

Nesta unidade de ensino, a proposta é conhecer a obra infantil do gran-
de poeta brasileiro Vinicius de Moraes, carinhosamente chamado por seus 
amigos de “o poetinha”. Portanto, professor, o primeiro passo é localizar 
na biblioteca da escola o livro A arca de Noé, desse poeta, um grande clás-
sico para crianças, e conhecer antecipadamente esses e outros poemas do 
nosso mestre. Uma pesquisa rápida na internet também lhe dará mais sub-
sídios sobre o trabalho e a vida do autor. Faça uma boa seleção e adéque 
as informações mais curiosas para ler ou contar aos alunos à medida que 
vão conhecendo os seus poemas. Mas lembre-se: conhecer melhor o poeta 
Vinicius de Moraes não significa descartar a leitura de outros.

Mas... Como podemos saber que um texto é um poema?

Um texto está escrito em versos e estrofes, tem ritmo, tem rimas, fala 
dos sentimentos, das emoções do poeta.

 Sobre o gênero textual poema, vale ler e estudar as contribuições a 
seguir:

A rigor, a descrição do gênero poema é difícil, uma vez que são nu-
merosas as formas que os poetas, desde a Grécia antiga, adotaram. Para 
facilitar sua mediação, propomos um modelo didático em que será pos-
sível visualizar melhor os elementos que compõem um poema e como 
a interdependência deles estabelece com o leitor uma comunicação 
diferenciada, isto é, menos automatizada, mais sugestiva, por meio da 
linguagem figurada e dos aspectos sonoros. Assim, as informações que 
seguem são apenas uma referência para você se orientar em relação a 
algumas características do gênero selecionadas e presentes nas ativida-
des, não devendo ser tomado como uma listagem de conteúdos a serem 
trabalhados com os alunos.

O conteúdo temático: é o tema ou o assunto de que fala o poema 
(o amor, por exemplo). Um poema pode tratar de qualquer assunto (de 
uma notícia de jornal, de pessoas, de fatos históricos...), não havendo 
o que lhe seja impróprio. O que o diferenciará em relação aos demais 
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gêneros será o “jeito” usado para falar de algo. Chamaremos esse “jei-
to” de recriação poética em versos. Desse modo, sugestões rítmicas e 
imagéticas para o amor ou a exploração de novos sentidos para uma pa-
lavra recorrente no vocabulário infantil poderiam ser conteúdo de um 
poema. Nesses casos, o amor e a palavra só se tornariam conteúdos es-
pecíficos do poema por terem sido recriados poeticamente, com grande 
dependência da estrutura composicional e do tratamento estilístico. 
Por isso, comumente se diz que a forma de um poema é seu conteúdo.

A construção composicional: Um poema sempre se organiza em ver-
sos que exploram intencionalmente a sonoridade, alcançando uma divi-
são estrutural e lógica diferente dos parágrafos em prosa, com surpre-
endentes efeitos de musicalidade e sentido. Esses versos, por sua vez, 
podem ser agrupados em conjuntos, chamados estrofes. Se o elemento 
mínimo na estrutura de um poema é o verso, a possibilidade de variação 
estrutural que um poema pode ter, combinando a quantidade de versos, 
é grande: há poemas de apenas três versos (como os haicais), outros 
com quatro (as quadrinhas), outros que dividem catorze versos em duas 
estrofes de quatro versos (quartetos) e em duas de três versos (terce-
tos) — os sonetos, que remetem à poesia clássica —, e também os que 
combinam livremente a quantidade de versos. Além da musicalidade, a 
disposição dos versos muitas vezes tenta “imitar” alguma forma ou al-
gum movimento importante para os efeitos de sentido do poema, como 
se pode verificar com a estrutura do poema “O relógio”, de Vinicius de 
Moraes. Outras vezes, essa sugestão de imagens da estrutura é refor-
çada pela inserção da linguagem não verbal, como no poema de Millôr 
Fernandes para expressar o movimento decrescente do sol a se pôr.

Aspectos estilísticos: Os poemas exploram prioritariamente os senti-
dos conotativos das palavras, isto é, sentidos que precisam ser elabora-
dos pelo leitor, com base nas “pistas” textuais. Por isso, o uso recorren-
te de figuras da linguagem figurada, que procura tirar das palavras os 
sentidos cristalizados pelo uso. A combinação entre as palavras procura 
também efeitos de sonoridade, sendo, portanto, recorrente a presença 
de aliterações (repetição de sons consonantais), assonâncias (repetição 
de sons vocálicos), alternância de sílabas fortes e fracas em ritmo e 
combinações das terminações das palavras em rimas, como marcas es-
tilísticas próprias da recriação poética.

Cadernos de apoio e aprendizagem: Língua Portuguesa / Programas: Ler e Escrever e 
Orientações curriculares. Livro do Professor. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010. 

Terceiro ano, il.

Vale ressaltar que o que se pretende no decorrer desta unidade é a 
exploração do caráter lúdico que a linguagem pode assumir nos poemas. 
Assim, as propostas de leitura e compreensão dos poemas apresentados 
deverão explorar a criação de sentidos, os efeitos sonoros e as imagens 
mentais que os poemas podem suscitar em práticas de leitura, oralidade 
e produção escritas pautadas no brincar. Por isso, os poemas selecionados 
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são para crianças, isto é, trata-se de poemas que nos permitem dialogar 
com o universo de interesses e conhecimentos dos nossos pequenos gran-
des leitores.

Cabe antecipar que a unidade irá propor a leitura de dois poemas do 
autor Vinicius de Moraes e os demais, do mesmo autor, deverão ser traba-
lhados a partir do livro A arca de Noé. A intenção é dar ênfase à leitura dos 
poemas selecionados: ouvir o professor ler com expressividade; ler com 
ajuda do professor e dos colegas; ler com autonomia e cuidar da entonação 
e ritmo da leitura; ler para adquirir fluência; ler, interpretar e sentir; ler 
para gostar de ler poemas, para se aproximar da linguagem poética! Para 
conhecer e entender a magia e o encantamento da poesia!

Para começar a Roda de Conversa, proponha os questionamentos do Li-
vro do Aluno e leve vários livros de poemas que encontrar na escola, de 
diferentes autores, inclusive A arca de Noé, de Vinicius de Moraes. Veja 
também outras indicações na seção Leia Mais. Prepare-se com antecedên-
cia: declame algum poema, leia outros com bastante expressividade, afinal 
essa é uma característica do gênero. Prepare de uma forma diferente, com 
um visual incrementado, o ambiente para essa roda. Chame a atenção. 
Capriche, encante e surpreenda seus alunos!

Enfim, compartilhe com os alunos e explique-lhes que no final deste 
estudo terão lido tantos poemas que poderão escolher alguns e se preparar 
para declamá-los num evento que organizarão!

Hora do desafio

Na atividade 1, leia e comente as informações a respeito do autor, lem-
brando os alunos que irão começar a conhecer melhor os poemas que ele 
escreveu para crianças. Prepare-se com antecedência para realizar uma 
primeira leitura em voz alta do poema “A porta”, atentando-se muito bem 
para a expressividade e entonação. Numa segunda leitura, solicite que os 
alunos acompanhem você e, numa terceira, solicite que leiam algumas 
vezes sozinhos, com voz bem baixinha para “treinarem”. Lembre-se de 
que para os leitores iniciantes ler várias vezes o mesmo poema ajuda-os a 
adquirir segurança, fluência, ritmo e fruição, e de que para os alunos que 
ainda não leem de forma convencional, ler com ajuda de alguém (do pro-
fessor ou de um colega), mostra-lhes que é possível escrever/ler o que se 
fala, além de poder se aventurar no ajuste do falado ao escrito.

Para a atividade 2, depois de garantir que todos os alunos tenham lido 
o poema “A porta” e de ter auxiliado aqueles que ainda não realizam a 
leitura de forma convencional, abra uma discussão oral, para interpretar o 
poema. Esgotada a discussão e conferidas as hipóteses, retome então com 
a turma os conhecimentos que possuem a respeito do gênero textual poe-
ma. Primeiro ouvindo o que eles têm a dizer e depois lendo as informações 
do quadro “Você já deve ter aprendido, mas é bom lembrar que...”, veri-
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ficando em diferentes poemas as características descritas. O ideal é que 
neste momento você leve para a sala de aula livros com poemas de diversos 
autores, disponíveis na biblioteca. Organize a turma em grupos e solicite 
que realizem essa análise e verificação com sua ajuda.

Na atividade 3, leia com os alunos mais um poema de Vinicius de Mo-
raes: “O girassol”, seguindo os mesmos procedimentos orientados na ati-
vidade 1.

As atividades 4, 5 e 6 também devem ser realizadas coletivamente. 
Leia com os alunos cada questão. Ouça primeiro suas respostas, o que e 
como eles pensam/entendem os versos. Ajude-os a voltar ao texto para 
justificarem as respostas dadas. Volte com os alunos para o texto, a fim 
de localizar as informações solicitadas e, se possível, utilize a Maxi Cam 
para ampliação do texto e melhor visualização de todos os alunos durante 
a atividade. 

Para a atividade 7, solicite a ilustração do poema disponibilizando aos 
alunos diferentes materiais para o registro de suas “artes”.

A proposta da atividade 8 é a comparação dos dois poemas lidos “A 
porta” e “O girassol”. Realize a atividade coletivamente, mas não deixe de 
primeiro instigar/desafiar a expressão dos alunos diante da compreensão 
que tiveram, e somente depois realize suas intervenções, oferecendo algu-
mas informações. Para finalizar, leia para eles algumas informações sobre 
a vida do poeta, descritas no quadro “curiosidades sobre o autor”. Se você 
tiver outras, complemente fazendo as adequações necessárias.

Já a atividade 9 propõe uma sequência de trabalho para a leitura dos 
poemas de Vinicius, organizados no livro A arca de Noé. Não faça isso em 
um único dia. Ao contrário, leia alguns poemas por dia, mas com muita 
qualidade. O objetivo maior é que os alunos, a princípio, ouçam e apreciem 
você lendo os poemas deste livro em voz alta, com o preparo e entonação 
que os versos poéticos merecem. Após terminar a leitura de um poema, 
pergunte-lhes, por exemplo, se a forma como você leu os poemas é a mesma 
de quando lê histórias. Capriche, professor! você estará neste momento com 
a missão de apresentar aos seus alunos poemas de boa qualidade. Isto pode 
marcar para sempre o gosto que terão, ou não, pela leitura de poemas. 

Professor, no decorrer das orientações para esta atividade, você perceberá 
uma sequência que se estenderá por um período prolongado. Estima-se que 
esse trabalho estenda-se durante praticamente toda a unidade, pois ela de-
senvolverá um detalhamento na leitura de alguns poemas do livro indicado.

Apresente o livro aos alunos e mostre-lhes que este é um livro que já 
ganhou várias capas e ilustradores desde sua primeira publicação em 1970. 
É provável que você encontre na escola para mostrar aos alunos algumas 
anteriores a de 2012 (que foi encaminhada para a escola através do Projeto 
Trilhas). 
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O primeiro passo é explorar o livro, mostrando-lhes os detalhes da capa 

(cores e ilustração). Aproveite e explique a função do sumário. Antecipa-
damente, escolha e prepare a leitura de um dos poemas, se possível, me-
morize-o e recite-o aos alunos, mas neste momento lembre-se de procurá-
lo no livro com ajuda do sumário para mostrar a sua função. 

Somente após ter lido em voz alta todos os poemas do livro aos alunos, 
selecione alguns e reproduza-os em papel pardo ou cartolina para expor na 
sala de aula e dar então início a uma sequência de trabalho com cada um. 
Sugerimos: A casa, O pinguim, O elefantinho, A foca e O Pato para um tra-
balho mais focado na leitura realizada pelos alunos, proposta da sequência 
indicada na atividade 9:

a) Leitura: 

• Para apreciação: após ler com ritmo e entonação aos alunos, pergun-
tar o que acharam/entenderam da leitura e da forma que o professor 
leu o poema (que não é da mesma forma que lê histórias), instigá-los 
a responder em que a leitura é diferente da leitura de uma história, 
por exemplo; interpretar oralmente com ajuda do professor os ver-
sos do poema; justificar oralmente as impressões, emoções e senti-
mentos que tiveram ao ouvir o poema.

• Para a recitação, com ajuda do professor, realizar a leitura de um 
mesmo poema várias vezes, a fim de memorizá-lo. Professor, trans-
crever esse poema em um cartaz e deixá-lo exposto na sala de aula 
para uma leitura diária, sob sua orientação, é uma estratégia que 
ajuda na memorização.

• Para o trabalho de análise do sistema alfabético, assim que o texto 
for memorizado pelos alunos, realizar um trabalho de localização 
de palavras (ver orientações sobre as atividades permanentes de 
alfabetização).

b) Observação das características e da estrutura dos poemas: 

• Ler mostrando visualmente a forma gráfica (versos e estrofes) e 
acompanhando a leitura com o dedo enquanto lê.

• Observar, perceber e comparar a estrutura dos poemas lidos (quan-
tidade de estrofes, quantidade de versos em cada estrofe, presença 
de rimas).

• Observar e perceber a diferença que existe entre a forma de ler um 
poema de uma história ou uma notícia (entonação e ritmo).

c) Comparação entre o poema escrito e o musicado:

• Alternadamente à leitura dos poemas, utilizar e explorar também 
o CD que traz alguns dos poemas musicados, na voz de cantores 
brasileiros famosos. Professor, primeiro leia o poema escolhido para 
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os alunos em voz alta, e depois ouça-o no CD para comparar se há 
alguma diferença entre o poema escrito e o musicado.

d) Identificar a presença de palavras que rimam em versos conhecidos: 

• Lembrar o que são rimas.

• Dizer uma palavra qualquer e pedir aos alunos que digam outra que 
rime com ela.

• Mostrar aos alunos duas cartelas com palavras que rimam, Marcelo 
e martelo, por exemplo, ler as palavras para os alunos e perguntar-
lhes se rimam e por que.

• Mostrar outra palavra aos alunos, escrita na lousa ou em uma carte-
la, por exemplo, palhaço. Solicitar que reconheçam a palavra e que 
digam outra que rima com ela.

• Mostrar outra palavra aos alunos, por exemplo, melodia. Solicitar 
que reconheçam a palavra, que digam outra que rima com ela e 
escrevam-na. Em seguida, peça que justifiquem a escolha das letras 
selecionadas para escrever a palavra solicitada.

• Localizar, em algum poema já memorizado, em quais estrofes e ver-
sos pode se encontrar palavras que rimam, e depois de localizá-las, 
escrevê-las numa lista com o título: (palavras do poema “----” que 
rimam). É fundamental que, sempre ao escrever, os alunos justifi-
quem ao professor as escolhas que fizeram.

e) Brincar com as rimas e criar outras: 

• Escolher um dos poemas memorizados pelos alunos, transcrevê-lo 
em papel pardo e treinar a leitura para garantir que os alunos, com a 
sua ajuda, e na prática da oralidade, tenham brincado bastante com 
as rimas, para que possam identificá-las em cada estrofe. 

• A partir de uma rima identificada, criar oralmente outra. Por exem-
plo, no poema “A porta”: EU ABRO DEVAGARINHO / PRA PASSAR O 
MENININHO, quais são as palavras que rimam? Para rimar, de que 
outra forma a porta poderia abrir? Para passar quem?

f) Ditar um poema conhecido para o professor escrever: 

• Não há necessidade de ser o poema inteiro, podendo ser de apenas 
alguns versos ou uma estrofe, dependendo e variando a proposta 
diante dos conhecimentos dos alunos. Professor, realize um levanta-
mento para saber qual/quais poema(s) os alunos já sabem de cor e 
organize a sala em grupos, diante dos conhecimentos de escrita de-
les e de qual poema poderão escrever, pois já sabem de cor. Encami-
nhe a escrita de versos, estrofes ou do poema eleito em cada grupo. 
A proposta é de que eles ditem para você escrever. Será necessário 
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organizar previamente o que os grupos irão ditar enquanto você se 
aproxima de cada um deles para ser o escriba, já que você poderá 
dar atenção a apenas um grupo de cada vez. Como escriba dos alu-
nos, siga as orientações de produção de texto coletivo propostas nos 
bimestres anteriores. Lembre-se de que, por se tratar de poemas, 
está-se propondo a escrita de um texto que os alunos sabem de 
cor, portanto, as reflexões concentrar-se-ão na escrita das palavras 
e não na organização da estrutura das frases ou da textualidade, 
como é possível nas narrativas. Esta será mais uma oportunidade 
para refletir e analisar questões sobre o sistema alfabético com os 
alunos que ainda não dominam a escrita alfabética, e questões de 
ortografia, aglutinação e/ou segmentação com os que já escrevem 
alfabeticamente.

*Professor: para mais detalhamento das atividades propostas nesta se-
quência, consulte o material do Projeto Trilhas — Caderno de Orientações 
para o trabalho com poemas, disponível na escola. 

Na atividade 10, solicite que os alunos leiam um poema escrito pela au-
tora Ana Maria Azevedo Campos. Realize junto com eles uma segunda leitu-
ra para observar quantos versos tem esse poema, identifiquem as rimas, e 
localizem em quais versos elas estão. Indague-os sobre o que entenderam 
sobre o poema. Pergunte-lhes, por exemplo, por que será que a criança 
estava sozinha na balança? Por que será que o homem ficou feliz? E por que 
será que foi longe o seu pensamento? E por que ele achou a esperança? O 
que é esperança? Professor, você poderá se surpreender com as respostas e 
reflexões de seus alunos na interpretação destes versos. Não deixe de ler a 
biografia da autora e comentá-la. Pode ser que alguns alunos a conheçam 
pessoalmente, afinal ela mora e trabalha em nossa cidade.

A atividade 11 tem por objetivo permitir que os alunos relembrem e 
observem a sonoridade da letra h, dependendo do lugar que ela ocupa na 
palavra. Proponha as atividades “a”, “b” e “c” em duplas, e as atividades 
“d”, “e” e “f”, coletivamente. 

Retoma-se, nas atividades 12 e 13, a percepção das rimas presentes nos 
poemas e permite-se a análise e reflexão das letras utilizadas para repre-
sentar os sons nh, lh e ch. Acompanhe os alunos nesta tarefa orientando-
os, propondo-lhes boas reflexões ao lembrar-se de outras palavras.

A proposta, na atividade 14, é criar versos. Os alunos poderão brincar 
de imitar o poeta Vinicius de Moraes e criar novos versos para um poema 
dele! Apresente-lhes o contexto para essa produção: fazer um varal poéti-
co para expor no pátio ou corredor da escola, a fim de compartilhar com 
outras pessoas o que aprenderam sobre o autor e sobre seus poemas. 

a) Relembrando: retomar os conhecimentos que os alunos construíram 
sobre o gênero textual em estudo, ler e relembrar as informações propos-
tas no Livro do Aluno a respeito, apresentando-lhes o contexto de produção 
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para a escrita solicitada na atividade: propor a escrita em duplas, ou in-
dividualmente, de novos versos para poemas conhecidos do poeta Vinicius 
de Moraes. Professor, retome mais uma vez a leitura ou recitação dos po-
emas que conheceram e as brincadeiras que realizaram com as rimas que 
criaram oralmente na atividade 6. Solicite também que os alunos escolham 
com qual poema querem brincar, mas diga-lhes que precisa ser com algum 
que saibam de cor. 

b) Elaborar coletivamente um roteiro de planejamento para esta escri-
ta:

• Qual o título do poema escolhido?

• Quantas estrofes tem o poema escolhido? E quantos versos?

•  Onde estão as rimas? Em quais versos? (transcrevê-los para poder 
identificar e comparar).

• Como pode ficar diferente sem perder a rima nos versos escolhidos? 
O que vão trocar/criar sem mudar o sentido do poema?

Obs.: 

• Cuidado com a escrita das palavras. O que fazer se tiver dúvidas? 

• Cuidado com a separação/espaços entre as palavras.

• Caprichar no traçado das letras para ser legível.

c) Rascunho da primeira escrita dos novos versos: propor a escrita do 
primeiro rascunho (individualmente e/ou em duplas).

d) Revisar os versos escritos para a exposição no varal:

• Lembrar aos alunos sobre a importância da revisão de um texto. 
Organizar como será realizada a revisão dos textos produzidos, se os 
alunos vão trocar de texto com um colega para que um revise o texto 
do outro, ou se o professor fará essa revisão coletivamente, revisan-
do um texto por dia. Enfatize a necessidade dessa revisão, devido à 
exposição dos textos no varal poético.

• Antes de iniciar a revisão, lembrar o que precisa ser revisado (expli-
car e deixar exposto na sala):

• Qual o título do poema escolhido?

• Qual/quais versos escolheram para brincar com as rimas? (eles 
devem ter sido copiados para que aquele que o ler, possa identi-
ficá-lo e compará-lo)

• As rimas criadas não mudaram o sentido do poema?

• A letra está legível?
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• As palavras estão escritas corretamente?

• As palavras estão separadas umas das outras corretamente?

• Após a revisão, orientar que passem a limpo com as devidas corre-
ções na folha que será colocada no varal.

• Professor, cuide bem do visual do varal antes de organizá-lo. Faça 
um cartaz com algumas informações sobre o poeta e sobre o livro 
A arca de Noé, explicando resumidamente o objetivo do trabalho 
desenvolvido, e a intenção da exposição. Sugerimos que, ao lado 
dos versos criados pelos alunos, você coloque o poema original para 
contextualizar quem lê. 

e) Ensaiar e preparar uma apresentação para o recital: 

• Crie entusiasmo e expectativa para o recital. Envolva os alunos. 
Combinem a data, horário, local, convites e convidados, solicitações 
à coordenação e direção da escola. Realize o planejamento de cada 
detalhe com ajuda deles. Promova vários ensaios para que recitem 
os poemas que memorizaram de modo bem bonito! Professor, no Pro-
jeto Trilhas — Caderno de orientações — Poemas — Atividade 7, você 
encontrará uma excelente proposta de como organizar os alunos e os 
ensaios dos poemas escolhidos para recitar.

A atividade 15 propõe a leitura de mais um poema, “Coisas de criança”, 
da autora Ana Maria Azevedo Campos. Após a leitura, proponha a reflexão 
sobre quando usar mas e mais. Primeiro, ouça o que os alunos têm a dizer 
a respeito do emprego destas palavras. Escute atentamente suas hipóteses 
e volte à leitura do poema para verificar se já possuem alguma informação 
a respeito. Somente depois de ouvi-los, explique-lhes e exemplifique:

MAS (conjunção): usa-se quando relacionamos pensamentos que con-
trastam, opositivos. Ex.: Gosto de navio, mas prefiro avião. Se tiver 
dúvida é só substituí-lo por porém, contudo, todavia, entretanto. Ex.: 
Gosto de navio, entretanto prefiro avião.

MAIS (advérbio de intensidade): está relacionado à quantidade, au-
mento, grandeza, superioridade ou comparação. Normalmente, é o 
oposto de menos. Ex.: Era o mais inteligente da escola.

Proponha a construção coletiva de um cartaz, sendo escriba dos alunos, 
elaborando o texto num dia e revisando-o no outro. Observe que há mais 
de um objetivo implícito nesta atividade: ser modelo de escritor e mostrar 
que, ao escrever um cartaz, quem escreve tem algumas preocupações:

• letra legível; 

• clareza na organização as ideias para que haja compreensão de quem 
vai ler; 
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• escrita, leitura do que já está escrito para revisar o que escreveu; 

• observação do que compreenderam os alunos sobre quando usar (mas 
ou mais) na escrita dos textos (pelas ideias apresentadas por eles ao 
ditarem para o professor escrever). 

Leia mais!

No Leia Mais são feitas algumas indicações literárias que, todavia, não 
podem se esgotar com as sugestões aqui apresentadas. Quando assistimos a 
um filme que nos encanta, nos emociona, nos diverte compartilhamos com 
os outros esses sentimentos e tentamos convencê-los de que vale a pena 
também viver essa experiência. O mesmo acontece quando lemos um livro, 
pois certas narrativas 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 mais lhes chamaram a atenção.

Pense e responda

No Pense e Responda, repita a leitura no máximo duas vezes, solicite 
que os alunos escolham e marquem um x na alternativa que acharem ser 
a incorreta. O importante nesta atividade é verificar o que eles aprende-
ram sobre o assunto/conteúdo solicitado. É, também, uma oportunidade 
para aprenderem o procedimento de responder questões de uma avaliação. 
Mas, lembre-se, é possível que alguns de seus alunos nesta 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 considera-
rem a correta. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Você pode gravar a recitação dos alunos na hora do ensaio para o re-
cital para que os alunos possam ouvir e aprimorar suas declamações.

• Antes de iniciar o recital (quando os convidados estiverem chegando) 
e após seu término (quando os convidados estiverem se despedindo), 
deixe o CD A arca de Noé com os poemas musicados tocando.
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UNIDADE 2 
Notícias: fique por dentro!

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução, nas 
quais sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas 
experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convi-
tes, 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.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas do conhecimento, utilizan-
do, em parceria, procedimentos de estudos propostos pelo professor.

• 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 de outros, em busca da melhor 
versão possível no momento, levando em consideração as condições 
de produção estabelecidas.

Início de conversa

Esta unidade é composta por um conjunto de atividades que enfocam o 
gênero textual notícia, sobretudo a impressa, e o comentário de notícias. 
O trabalho com notícia visa sintetizar e sistematizar algumas característi-
cas do gênero: seu conteúdo temático (domínio discursivo e o que se pode 
dizer em textos desses gêneros), sua forma composicional (como se orga-
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niza o texto) e seu estilo (que elementos e recursos da língua são selecio-
nados). A leitura de jornais permite explorar uma dimensão específica da 
leitura que é “ler para se atualizar”, para saber o que acontece no mundo. 

Professor, para a Roda de Conversa traga jornais com várias notícias 
selecionadas previamente que podem ser de interesse de seus alunos, a 
fim de que sejam lidas antes, durante e após as discussões. Professor, é de 
suma importância que a roda do jornal seja implantada em sua rotina de 
leitura com uma frequência mais intensificada a partir do trabalho desen-
volvido nesta unidade. Sugerimos pelo menos uma vez por semana. 

A proposta da Roda de Conversa compõe-se de um conjunto de ques-
tões destinadas a explorar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
gênero, enfocando, em especial, o suporte impresso. Explore com eles 
algumas características do suporte: os diferentes cadernos e as seções que 
os compõem; a diagramação da primeira página e das páginas internas dos 
cadernos e respectivas fotos e outros elementos visuais (gráficos, tabelas, 
infográficos, etc.); os diferentes tamanhos das letras na manchete, nos 
títulos, nos subtítulos e no corpo do texto da notícia. Para diferenciar as 
notícias dos demais textos, procure ressaltar os seguintes aspectos:

1. A notícia fala de um fato acontecido (ou que acontecerá);

2. No texto da notícia sempre estão presentes informações sobre a data 
do acontecimento (palavras como ontem, hoje, indicação do dia da 
semana, por exemplo);

3. As notícias sempre tratam de fatos que são importantes não apenas 
para uma pessoa, mas para um grupo;

4. Elas podem ser muito breves, desde que informem o leitor sobre o 
que aconteceu, onde, com quem, quando. Alguns jornais (eletrôni-
cos) mantêm uma seção de notícias breves.

Pessoas que possuem o hábito de ler para se informar, mentalmente 
travam inúmeras relações e constroem uma postura crítica frente aos 
acontecimentos. Aprendem a opinar sobre os fatos e consequentemente a 
argumentar, a questionar e a reivindicar com clareza e objetividade. Se o 
propósito da escola é formar um cidadão crítico e atuante na sociedade em 
que vive, o trabalho com a leitura de jornais assume um papel fundamental 
no exercício da cidadania.

Hora do desafio

Professor, na atividade 1, se os alunos já estiverem familiarizados com 
jornais é bem provável que tenham muitos conhecimentos a respeito, mas 
para contextualizar a atividade é importante que antes de solicitar a lei-
tura da notícia você pergunte-lhes: Que tipo de texto é este? Uma poesia? 
Uma carta? Um conto? Qual é o título? Pelo título, é possível saber do as-
sunto que o texto vai tratar? Por que será que recebeu esse título?
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Primeiro, ouça o que eles têm a dizer, e só então encaminhe uma primei-

ra leitura (individual). Quando terminarem, retome as questões propostas 
e realize coletivamente a atividade 2, voltando ao texto para localizar as 
informações. Lembre-se de enfatizar os procedimentos de leitor para a 
localização de informações que deseja. Faça junto com eles.

Na atividade 3, leve para a sala de aula uma notícia de jornal impresso, 
que seja de um assunto atual e de interesse dos alunos. Após ler para eles e 
propiciar bons comentários e troca de opinião sobre o assunto, proponha uma 
análise mais criteriosa das duas notícias para comparar suas estruturas (da 
on-line, que consta no livro do aluno, com a impressa, que você trouxe), com 
a finalidade de perceberem as semelhanças e diferenças que há entre uma no-
ticia impressa e uma noticia on-line. Neste momento, é muito importante que 
os alunos possam visualizar a notícia impressa que você trouxe para leitura. 
Utilize a lousa digital para isso. 

Notícia impressa Notícia on-line

Capa do jornal com resumo de todos 
os principais destaques. Funcionando 
como uma espécie de índice.

Página inicial com noticia principal e 
hiperlinks das páginas de outras no-
tícias.

Formatação em colunas. Formatação linear.

Cadernos específicos (esportes, cida-
de, entretenimento)

Links ou etiquetas com assuntos es-
pecíficos.

Utiliza as imagens para chamar a 
atenção do leitor.

Atribui ao texto a maior importância, 
pois muitas vezes a imagem em for-
mato reduzido perde o seu impacto.

Esta atividade também propõe uma breve discussão a respeito das dife-
renças e semelhanças entre notícia e reportagem. Vale ressaltar que o foco 
do trabalho proposto nesta unidade é a notícia. A comparação desta com a 
reportagem aqui proposta é com o objetivo apenas de apresentar aos alunos 
de forma muito breve, algumas informações a respeito devido à presença dos 
dois gêneros nos jornais que irão manusear e conhecer. 

A atividade 4 solicita que os alunos localizem as partes da notícia no texto da 
atividade 1. Seguem algumas informações complementares:

A notícia é dividida em quatro partes: manchete — que tem a função de 
atrair o leitor, de modo que ele queira ler a notícia publicada; olho — que se 
distribui entre 3 a 5 linhas, geralmente em textos mais longos apresenta mais 
detalhes em relação ao título e introduz informações novas, que serão apro-
fundadas no corpo da notícia; lead — é o primeiro parágrafo, e tem a intenção 
de atrair os leitores, destacando os fatos mais importantes ou algo que cause 
certa sensação no leitor, com o objetivo de levá-lo à leitura do restante da 
notícia. O lead responde a seis questões básicas: o quê, quem, quando, onde, 
como e por quê. E o corpo, que é a notícia na íntegra. 
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A seguir, na atividade 5, você orientará os alunos a identificarem no 
texto da atividade 1 as partes da notícia e auxiliar o aluno a entender 
melhor cada parte. Espera-se que ele diga que a leitura do título permite 
saber o assunto e que o lead é a parte da notícia que lemos para saber mais 
rapidamente do que se trata o texto. Essa atividade deverá ser trabalhada 
apenas na oralidade. É preciso orientar seus alunos para que voltem ao 
texto, que o releiam para localizar as informações solicitadas nas questões 
da atividade 6.

A atividade 7 propõe que você amplie as discussões, levando o aluno a 
refletir que não apenas lemos notícias, mas podemos ouvi-las no rádio ou 
assisti-las na TV. Após encaminhar a pesquisa para ser realizada em casa, 
indague-os: Por que lemos, assistimos ou ouvimos uma notícia? Espera-se 
que os alunos respondam: para saber o que acontece. Indague-os ainda: 
Para que é preciso saber o que acontece?

Essa atividade objetiva conhecer um pouco das práticas letradas que a fa-
mília dos alunos tem acesso. Saber o que eles (ou sua família) leem, assistem 
ou ouvem é importante para elaborar atividades mais próximas de seu dia a 
dia e mostrar-lhes outras possibilidades. Oriente os alunos a destacarem do 
Material de Encarte e peça-lhes que assistam a um telejornal e completem 
a tabela: Qual o jornal assistido/ouvido? Em que data aconteceu? Qual foi a 
notícia? Quem apresentou a notícia? Marque um dia para que todos tragam as 
informações solicitadas e proponha a socialização. Prepare uma tabela am-
pliada (na lousa ou em uma cartolina ou papel pardo) e na roda de socializa-
ção registre as opções que mais aparecem, para saber quais são os programas 
mais assistidos ou ouvidos, ou os jornais mais lidos. Vocês poderão construir 
um gráfico, a partir das informações coletadas, e fazer boas reflexões a res-
peito. Você, como parceiro e leitor mais experiente, poderá indicar-lhes al-
gumas sugestões.

A atividade 8 propõe buscar informações explícitas no texto. Discuta 
oralmente com os alunos e questione-os com as perguntas a seguir:

a)  Qual o título da reportagem? Por que você acha que foi dado esse 
título? Qual o tema da reportagem lida?

b)  Que imagem está presente no texto? Que relação há entre ela e o 
texto lido?

c)  O que explica melhor o conteúdo da reportagem: o título ou o lead? 
Por quê?

d)  Como chamamos os pelos que formam os bigodes dos gatos? Eles es-
tão presentes em outras partes? Quais?

e)  Como um gato pode perceber o que acontece em sua volta e também 
sentir a presença de alguém mesmo com os olhos fechados?

f)  Porque as vibrissas são como “réguas naturais”? 

g)  Em uma raça de gatos, as vibrissas podem estar ausentes. Por que 
isso acontece? Isso afeta a vida desses gatos? Por quê?
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h)  Por que o repórter diz que “toda vez que eu encontrar um bichano 

com bigode abaixado, vou aproveitar para fazer um carinho!”?

i)  Que sinal gráfico é utilizado para demarcar que a fala da entrevista-
da está sendo descrita?

As atividades 9, 10 e 11 têm o objetivo de chamar a atenção dos alunos 
para a função e importância do uso correto dos sinais de pontuação, mostran-
do a diversidade de possibilidades de utilização desses recursos, assim como 
a diferença de emprego de um mesmo recurso de diferentes maneiras. A ati-
vidade 9 propõe uma retomada dos conhecimentos que os alunos já possuem 
a respeito da necessidade e utilização dos sinais de pontuação na escrita de 
textos. Ela apresenta as “ ” (aspas) como recurso de marcar a fala de alguém 
num texto escrito. Mostre-lhes esse fato no trecho transcrito da reportagem. 
A atividade 10 apresenta três possibilidades de utilização de sinais gráficos 
para marcar a pontuação, provocando no aluno a reflexão para a percepção 
das diferenças de efeitos de sentido que os usos de um ou outro discurso 
implicam. Para a atividade 11, organize os alunos em trios e incentive-os a 
pensar sobre a forma de pontuar a piada proposta. Ao terminarem, proponha 
a socialização e troca de opinião entre a turma e lembre-se de que poderá 
haver mais de uma forma de se pontuar a piada. A resposta oferecida no Livro 
do Professor é uma delas.

A atividade 12 tem por objetivo levar os alunos a conhecer um pouco 
mais a respeito da escritora Tatiana Belinky e suas obras por meio de uma 
notícia. Eles já devem conhecê-la!

Para a atividade 13, peça aos alunos que leiam atentamente a notícia e 
discutam do que se trata o texto, esse conteúdo está relacionado ao descritor 
da Prova Brasil (D7). Antecipe o assunto do texto com base no suporte ou nas 
características gráficas do gênero. Faça um levantamento das opções de títu-
los pensados pelos alunos. É importante que você liste as sugestões na lousa e 
discuta com eles, qual ou quais melhor se encaixa ao texto. O título original é 
“Viaje no mundo da poetinha Sophia, de apenas oito anos”.

Na atividade 14 é importante que os alunos manuseiem jornais dentro e 
fora da sala de aula. Para que isso aconteça, você deve levar jornais para a 
classe ou pedir que os alunos tragam os que tiverem em casa. A variedade de 
jornais favorece o aprendizado dos alunos, na observação de modos diferentes 
que os diversos jornais adotam para noticiar os fatos. Traga também impres-
sas algumas notícias para socializar com os alunos e observar outros modos 
de noticiar. Exponha as notícias disponíveis, leia-lhes os títulos e solicite-lhes 
que escolham uma para ser lida. Discuta com os alunos onde foi publicada a 
notícia escolhida para a leitura e o que foi possível aprender e saber com essa 
leitura. 

Organize uma Roda de Jornal, no mínimo semanalmente, para que os alunos 
possam se aproximar desse suporte e aprendam com você, a partir das leituras 
selecionadas, a entender a finalidade delas, e também que aprendam com você 
a opinar, concordar, discordar, refletir, comparar a respeito do que leem. 
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Para a atividade 15, questão (a), organize os alunos em duplas e peça 
que leiam os dois textos. Leve-os a observar que os textos foram retirados 
de jornais diferentes e que cada um segue uma linha própria que determi-
na a análise e a forma de apresentar a informação. Após a leitura, ajude 
os alunos a observarem as características de cada notícia e a registrarem 
no quadro do Livro do Aluno as semelhanças e diferenças entre elas. Esta 
atividade pode ser encaminhada inicialmente em duplas, mas finalizada 
coletivamente para que os alunos possam trocar informações com sua aju-
da. Na atividade 15, questão (b), caso seja possível, assista aos dois filmes 
com as crianças para poderem formar suas opiniões, e confrontá-las com 
as opiniões dos jornais. Organize-se com a coordenação de sua Unidade 
Escolar para uma sessão de cinema na escola!

A atividade 16 permite que os alunos opinem sobre as notícias lidas a 
partir do conhecimento que possuem. Para dar continuidade ao trabalho, é 
preciso valorizar o momento da roda de jornal e assim ampliar a competência 
em relação à prática da leitura de jornais. Como os alunos são iniciantes nessa 
prática, será normal que se atrapalharem com o manuseio dos jornais; por isso 
você deve ajudá-los. Aproveite os jornais que foram utilizados na atividade 14 
e traga outros com notícias pré-selecionadas por você em relação ao tema/as-
sunto para garantir que o repertório desperte o interesse deles. Peça-lhes que 
selecionem uma notícia para ler em duplas ou individualmente. Lembre-os do 
que são e para que servem as notícias, e solicite que comentem a respeito da 
notícia que leram, que manifestem suas opiniões a respeito. Comente mais 
uma vez sobre a importância e necessidade de se ler notícias. 

Retome com eles: notícias são textos que transmitem uma nova informa-
ção sobre acontecimentos, objetos ou pessoas. Relato de fatos que sejam 
de interesse ou curiosidade das pessoas. Aparecem nos jornais, em revistas 
e também em sites na internet.

Incorpore, nas rodas de jornal que você proporá no decorrer do ano, as 
seguintes propostas: 

a) Solicitar que um aluno leia em voz alta apenas o título da notícia. 
Pedir que a turma antecipe possíveis conteúdos a partir do título. 
Registrar na lousa as hipóteses levantadas pelos alunos.

b) Indicar uma dupla de alunos para ler os subtítulos da notícia e pedir 
que o grupo retome as hipóteses levantadas, verificando quais pos-
suem potencial de confirmação e quais não. 

c) Organizar algumas informações solicitando que os alunos indiquem:

• Qual é o fato noticiado;

• Onde ocorreu;

• Quando aconteceu;

• Quem eram os envolvidos;

• Por que ocorreu.
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Conforme vão oferecendo as informações solicitadas, pedir aos alunos 

que localizem no texto os trechos correspondentes. 

Sempre coordene a discussão coletiva de leitura de notícias na roda de 
jornal. Permita que as crianças expressem o sentido que deram ao texto, 
bem como suas dúvidas e seu posicionamento. Alguns questionamentos po-
dem ser feitos para alimentar a discussão:

• Por que acham que esse acontecimento virou notícia?

• Solicite que observem se o autor da notícia expressa sua própria opi-
nião. Peça que justifiquem suas respostas. Explique que na notícia, 
diferentemente de artigos de opinião, cartas e carta de leitor, não 
há lugar para opiniões pessoais ou julgamentos proferidos pelo au-
tor. O texto é escrito em 3.ª pessoa e precisa oferecer concretude e 
imparcialidade. O que permite ao leitor fazer isso. 

Professor, para realizar a atividade 17, proponha um roteiro para que os 
alunos se preparem para escrever uma notícia interessante sobre algo que 
tenha acontecido na escola. O objetivo desta escrita é realizar um jornal- 
-mural. Um espaço para expor os fatos noticiados pela turma. Organize-os em 
grupos; cada equipe terá a tarefa de noticiar um fato diferente, conforme as 
sugestões propostas no Livro do Aluno, ou outras que você poderá levantar 
com a turma. Explique-lhes a tarefa de cada grupo conforme solicitado na 
atividade.

As tarefas para cada grupo serão:

• decidir qual fato será noticiado;

• escrever a notícia (que exigirá rascunho e revisão), lembrando de 
todas as partes que uma notícia escrita precisa ter: manchete, lead, 
olho e desenvolvimento;

• fotografar uma cena que represente o texto escrito, ou ilustrá-lo por 
meio de um desenho, lembrando que esta imagem precisará conter 
uma legenda explicativa;

• expor a notícia no mural da escola.

É de suma importância que, antes de dar início ao primeiro rascunho 
de suas produções escritas, você retome com os alunos, coletivamente, 
os procedimentos necessários para o planejamento, rascunho e revisão, 
que deverão fazer em seus textos. Explique-lhes que você irá transcrever 
o roteiro proposto, a seguir, na lousa ou em papel pardo, para que possam 
consultar na hora do planejamento dos textos.

Na elaboração de uma notícia, não podemos nos esquecer de informar:

O que aconteceu (o fato)



165

Com quem aconteceu

Quando aconteceu

Onde aconteceu

Por que aconteceu

Como aconteceu

E lembre-se: quem escreve a notícia não emite sua opinião sobre o fato ou 
acontecimento; apenas informa.

A atividade 18 contempla uma sequência de trabalho para observar, 
perceber e aprender a forma de representar o fonema /g/. A necessidade 
de acrescentar a letra u, quando ele é precedido pelas vogais (e, i), o 
que não acontece quando é precedido pelas vogais (a, o, u), visto que se 
não a colocarmos a leitura fica diferente (ge, gi). Após propor a leitura 
da lista de palavras e a organização destas na tabela proposta no Livro do 
Aluno, lance o desafio de pensar ou pesquisar outras palavras que apre-
sentem as sílabas propostas por este fonema (ga/go/gu/gua/ge/ gi/gue/
gui). Ofereça-lhes um tempo para que pensem e pesquisem em materiais 
de leitura, escrevam e socializem-nas, registrando-as na lousa. No momen-
to de socialização você pode organizar as palavras “pensadas” por eles em 
uma tabela:

Exemplos:

Palavras escritas com 
GA/GO/GU/GUA

Palavras escritas com 
GE/GI

Palavras escritas com 
GUE/GUI

Guache
Galáxia
Guloso

Golfinho

Gêmeo
Giro

General

Guerreiro
Guerra
Seguir

O objetivo é que eles percebam as ocorrências e que comecem a se preocu-
par cada vez mais com a escrita correta (convencional das palavras). Realize 
oral e coletivamente os questionamentos propostos na atividade 18c.

A atividade 18d dá sequência ao trabalho propondo que os alunos iden-
tifiquem o erro nas palavras elencadas e reescrevam-nas corretamente. 
Para isso, auxilie-os na identificação das palavras, pronunciando-as corre-
tamente. Incentive-os na tarefa de observar e verificar onde está o erro 
na grafia dessas palavras. Eles devem identificar e circular o erro, para 
depois escrever a palavra corretamente. Aproveite para lembrar a seme-
lhança no som dos fonemas ge, gi / je, ji na escrita das palavras e para 
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refletir com os alunos sobre o uso das sílabas gue e gui. Elas aparecem em 
diversas palavras como em linguiça e aguentar, em mangueira e joguinho. 
Faça-os observarem que, na fala, o som muda. Essa alteração era visível, 
na escrita, com o uso do trema, que foi abolido em razão do novo acordo 
ortográfico.

Primeiro, solicite que os alunos a realizem individualmente. Essa tarefa 
permitirá que você avalie os conhecimentos que eles construíram após o 
trabalho realizado nesta sequência. Na hora da correção, você pode propor 
que os alunos socializem suas respostas, discutam coletivamente a escrita 
correta e depois, com sua ajuda, localizem-nas no dicionário ou em algum 
material de leitura para conferir. Com essas discussões, espera-se que os 
alunos percebam que na Língua Portuguesa precisamos estar atentos à es-
crita correta das palavras e que o dicionário é um grande aliado de qual-
quer escritor cuidadoso. 

O objetivo da atividade 19, com o trava-língua, é que os alunos reflitam 
e percebam que a representação do fonema /k/ pode ser com as letras c e 
qu. Espera-se que eles percebam que os sons de c e qu são iguais ao som 
do fonema /k/ e que, para a representação desse fonema, pode-se usar 
a letra c, quando seguida das vogais a, o, u. Para a representação deste 
mesmo som, precedido das vogais e ou i, usa-se o qu. Peça aos alunos que 
leiam as palavras e digam as diferenças e semelhanças entre elas. Deverão 
perceber também que todas as palavras usam c ou qu, e que o som, na 
pronúncia, é idêntico. Você pode orientar a discussão por meio de pergun-
tas como: 

• O que estas palavras têm em comum? — Como se escreve o ca (em 
caqui) e qui (em caqui)? — Por que não é ci?

A atividade 20 propõe uma breve reflexão sobre as palavras de origem 
africana que foram incorporadas em nossa língua. Inicie a atividade lem-
brando que o Brasil foi construído com grandes contribuições da cultura 
africana. Os negros, quando foram trazidos para cá para serem escravos, 
trouxeram também seus conhecimentos, sua culinária e suas línguas. Você 
poderá discutir com a turma sobre as palavras de origem africana e o seu 
significado em nossa cultura. Muitas dessas palavras são conhecidas pelas 
crianças. Amplie essa lista com ajuda dos alunos. A atividade 20b reforça a 
informação de que, para a representação desse fonema, pode-se usar a le-
tra c quando seguida das vogais a, o, u. E que, para a representação deste 
mesmo som precedido das vogais e ou i, usa-se o qu.

Na atividade 21 proponha um ditado diferente para os alunos. Diferente 
porque não é um ditado para verificar se os alunos já escrevem corretamen-
te palavras com c ou qu, mas para suscitar a dúvida dos alunos na hora da 
escrita. Neste momento você propõe que ao ter dúvidas é preciso consultar 
até memorizar e não mais esquecer como se escreve. Proponha o ditado do 
seguinte texto:
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O QUERO-QUERO QUER

PRO QUATI

O QUE O QUATI QUER

PRA TI

Dite, também, algumas palavras:

• Inesquecível, esquenta, frequenta, esquilo, tranquilo, quente, cin-
quenta, canudo, quarteirão, pequeno, ecologia, eletrônica, escapar e 
máquina.

Oriente-os, neste momento, a treinar a letra cursiva, tendo o cuidado 
para que escrevam corretamente o traçado. Professor, reflita com os alu-
nos sobre o uso das sílabas que e qui. Elas aparecem em diversas palavras 
como em cinquenta e tranquilo, em quente e equipe. Faça-os observarem 
que, na fala, o som muda. Essa alteração era visível, na escrita, com o uso 
do trema, que foi abolido em razão do novo acordo ortográfico.

Na atividade 22 oriente os alunos a construírem cartazes explicando o 
que aprenderam a respeito da representação desse som e com uma lista de 
palavras que não podem mais esquecer como se escreve.

Professor, lembre-se de que:

“A competência para grafar corretamente as palavras está diretamente 
ligada ao contato íntimo com essas mesmas palavras. Isso significa que a fre-
quência do uso é que acaba trazendo a memorização da grafia correta. Além 
disso, deve-se criar o hábito de esclarecer as dúvidas com as necessárias con-
sultas ao dicionário. Trata-se de um processo constante, que produz resulta-
dos a longo prazo e que deve sempre ser atentamente cuidado pelos profes-
sores”.

Tenha sempre na sala cartazes com as regras e exemplos de palavras 
para facilitar a consulta pelo aluno e assim garantir, ao longo do trabalho, 
a memorização deles.

Leia mais!

Nesta seção são feitas algumas indicações para leitura. Nesta unidade 
indicaremos a leitura de uma notícia, mas que não pode se esgotar com 
as sugestões aqui apresentadas. Quando assistimos a um filme que nos 
encanta, nos emociona, nos diverte compartilhamos com os outros esses 
sentimentos e tentamos convencê-los de que vale a pena também viver 
essa experiência. O mesmo acontece quando lemos um livro, quadrinhos, 
revistas, etc., pois são tão significativos que nos fazem indicá-los para ou-
tras pessoas e convidá-las a conhecer a leitura que nos encantou.
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Pense e responda

Na seção Pense e Responda, leia o enunciado e as alternativas com os alu-
nos. Repita a leitura no máximo duas vezes e solicite que os alunos escolham 
a alternativa e marquem com um x naquela que eles acham ser a correta. O 
importante nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto 
ou o conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem o 
procedimento de responder a questões de uma avaliação. Oriente-os para não 
falarem as respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Na roda de jornal, selecione uma notícia e antes de fazer a leitura, 
explore as expectativas de acordo com a formatação do texto e a 
antecipação do tema com base nos elementos textuais (foto-legenda, 
título e subtítulo). Por exemplo: Observando a foto da notícia é pos-
sível saber do que ela trata? A legenda da foto nos dá alguma pista? 
O título confirma a informação da legenda? Discuta com a classe e 
registre na lousa as hipóteses apresentadas pelos alunos, para poste-
rior conferência.

• Proponha que os alunos se organizem em duplas e produzam uma 
notícia a partir do lead (primeiro parágrafo) para expor no mural da 
escola. Após a escrita da primeira versão, escolha uma produção e, 
coletivamente, faça a revisão com toda a turma.

• As notícias merecem comentários!

• Organize os alunos em grupo, leia para eles o texto a seguir e peça 
que discutam e que façam comentários a respeito da notícia.

• Muitas vezes, as notícias informam sobre fatos curiosos ou, até mes-
mo, surpreendentes.

Leia a notícia a seguir:

Um menino de 5 anos resgatou um bebê de 1 e 10 meses de uma casa 
que pegava fogo em Palmeira (SC), na quinta-feira. Riquelme dos Santos 
estava fantasiado de Homem-Aranha durante o resgate. 

O menino brincava em um pátio na frente da casa atingida pelo fogo. 
Quando Riquelme viu o incêndio começar, o bebê estava dormindo no quar-
to da residência. A mãe da criança contou que tentou entrar na casa, mas 
não conseguiu.

A mãe do bebê afirmou que Riquelme manteve a calma durante o salva-
mento e disse que não era para ela ficar nervosa. Segundo os bombeiros, 
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o incêndio destruiu grande parte da residência. Os bombeiros elogiaram 
a coragem do menino, mas disseram que não é recomendável entrar em 
incêndios sem ter os devidos cuidados. 

MENINO vestido de Homem-Aranha salva bebê de fogo. Terra, 09 nov. 2007. Dispo-
nível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2062564-EI8139,00-Menin

o+vestido+de+HomemAranha+salva+bebe+de+fogo.html>. Acesso em: 31 ago. 2012.

• No Material de Encarte você encontrará um molde para o cartão de 
Natal pop up, cujas orientações estão escritas passo a passo no Ca-
derno de Leitura. Leia-as com os alunos para entender como se faz o 
cartão.
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UNIDADE 1 
A matemática no mundo da 
fantasia!

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 adição e subtração, identifi-
cando 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 de regularidades 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 utili-
zar procedimentos para organização de dados e criar registros pes-
soais (como desenhos e códigos) para comunicação de informações 
coletadas.

Início de conversa
Um conto fantasmagórico inspira uma lição sobre alguns conceitos básicos da 

matemática: números, frações, medidas de tempo, estimativas, cálculos...
Pode parecer estranho uma aula de Matemática ter como base um conto de 

terror, principalmente para quem se acostumou a pensar nessa área como um 
território quase que exclusivo dos números. No entanto, já faz algum tempo 
que pesquisadores vêm propondo o uso de diferentes tipos de texto nas aulas 
da disciplina. Em qualquer setor do conhecimento, a leitura deve possibilitar 
a compreensão de linguagens diversas, de modo que os alunos adquiram mais 
autonomia na aprendizagem.

O conto de Flávia Muniz, além de tratar de um tema que fascina os alu-
nos das séries iniciais, está repleto de termos e informações que permitem 
abordar vários conceitos matemáticos, bem como desenvolver habilidades de 
leitura e interpretação de textos.

A finalidade do encaminhamento da disciplina por meio de tipologia textual 
é proporcionar a aprendizagem da leitura de informações matemáticas num 
texto; resolver problemas; calcular frações de quantidade discreta e frações 
de tempo; realizar estimativas; fazer cálculos utilizando noções de dúzia e 
centena; compreender que o uso de termos matemáticos em um texto permi-
te criar efeitos de sentido.
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Durante as atividades, incentive a discussão de diferentes ideias para as res-
postas e soluções encontradas pelos alunos. Garanta também que eles registrem 
no caderno as conclusões que tirarem e as descobertas que realizarem.

Peça aos alunos que leiam o conto e criem o final, ou seja, a explicação que 
Beth e o irmão devem ter encontrado para o fato, na pesquisa que fizeram.

Além de instigar a curiosidade e gelar a barriga, “Recado de fantasma” abre 
espaço para o leitor interagir. Entre os dois últimos parágrafos há uma lacuna 
esperando que a turma desvende os fenômenos misteriosos do enredo. Indique 
as informações dadas pelo narrador sobre o fantasma, inclusive no desfecho 
da história. Sugira que os alunos forneçam explicações que respeitem a lógica 
do texto. Existe mesmo um fantasma? Quem ele era quando estava vivo? Por 
que essa estranha personagem trocou a imagem do quebra-cabeça? Qual foi 
sua intenção ao fazer as peças do jogo “flutuarem”?

Em seguida, conclua o conto.
“Hoje minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas 

margaridas brancas florescem a maior parte do ano (para total espanto da 
vizinhança). O fantasma? Nunca mais vi. Decerto passeia feliz pelo jardim, nas 
noites de lua cheia.”

Encaminhe a Roda de Conversa e incentive os alunos a relembrarem outros 
contos de fantasma e identificarem situações que envolvem a matemática. 

Questione-os sobre o horário que, segundo comentários, os fantasmas gos-
tam de aparecer. Será que fantasma tem hora marcada? Como a matemática 
faz parte da nossa imaginação?

Será que alguém conhece receita para espantar fantasma? Se não surgir 
nenhuma, incentive-os para criarem uma receita. Precisa-se da matemática 
para realizá-la?

Verifique se há na classe algum aluno que apresenta medo em relação a 
contos de assombração. Caso isso ocorra, utilize estratégias para que ele veja 
esse assunto com mais tranquilidade, mais naturalidade, como por ex.: dando 
ênfase no texto, a um desfecho cômico, ou então valorizando mais aspectos 
que não causem tanto medo.

Hora do desafio
Antes de encaminhar a atividade 1, procure primeiro explorar os aspec-

tos linguísticos e a narrativa como um todo, fazendo a interdisciplinarida-
de com Língua Portuguesa. Sugira que todos procurem no texto as palavras 
e expressões que podem ser relacionadas à matemática. Observe que há 
números naturais, fracionários, ordinais, formas de contagem e agrupa-
mento, medidas de tempo e noções de adição e subtração. Ajude-os a ela-
borar uma listagem e incentive-os a escrever outras frases com os termos 
encontrados. Isso é uma forma de ensinar a ler matemática.

Solicite que registrem 4 situações que envolvem a matemática, como 
está proposto na atividade.

Para a atividade 2 retome a frase: “Certa noite, três anos atrás, aconte-
ceu algo impressionante”. Supondo que o texto foi escrito em 2002, pergunte 
a eles em que ano esse “algo impressionante” ocorreu. E se o texto foi escrito 
no presente ano e o fato ocorreu há três anos, em que ano esse “algo impres-
sionante” ocorreu?
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Solicite que os alunos registrem no relógio a hora em que o fato aconteceu. 
Questione-os sobre quais as outras maneiras de ler e indicar essa mesma hora.

Exemplo: quinze para meia-noite; onze e quarenta e cinco.
E se o fato tivesse ocorrido meia hora mais tarde, que horas seriam?
Retome a leitura de horas e lembre as formas pelas quais podemos expressar 

noções de tempo. O que mudaria no texto se em vez de um quarto para meia-
noite a autora escrevesse um quarto após a meia-noite? O texto teria o mesmo 
efeito?

Aproveite para trabalhar com a leitura e registro de outros horários, exem-
plo: 1 h e 1/4; 2h e 1/2; 8h e 3/4; 15h e 45 min, etc. 

Na atividade 3 solicite que resolvam as situações-problema apresentadas. 
Auxilie-os no levantamento de hipóteses para chegar a um resultado.

Na atividade 4 volte ao trecho que fala sobre “dúzias de livros” e pergunte: 
sobre que assunto devem ser os livros? O que a autora quis dizer com dúzias? Dis-
cuta o sentido metafórico da frase e explique como a ideia de dúzia serviu para 
criar um efeito de exagero, um sentido de grande quantidade. Então, proponha 
que identifiquem, no texto, outra passagem em que isso ocorre (centenas de mar-
garidas). Encaminhe uma pesquisa sobre outras expressões que usamos quando 
ignoramos a quantidade exata, mas queremos dar a impressão de abundância. Por 
exemplo: pilhas de livros; montanhas de tarefas; um mundo de possibilidades.

Retome o conceito de dúzia. Se uma dúzia corresponde a 12 unidades, quan-
tos livros Beth poderia ter? 12 X 3 = 36.

O irmão: 12 X 5 = 60
Total = 96 livros.
Solicite que resolvam no caderno e registrem os resultados no livro.
Professor, antes da correção coletiva e de demonstrar sua forma de resolver 

o problema, permita que os alunos socializem suas formas de pensar.
Amplie essa atividade apresentando situações que envolvam meia dúzia, dú-

zia e meia, etc. 
A atividade 5 o resultado é um número par.
Questione como podemos saber se um número é par ou ímpar?
Além da terminação dos pares em 0, 2, 4, 6 e 8, os números pares podem 

ser divididos por 2 e não sobre resto. As divisões são exatas. Deixe que façam 
algumas divisões com números pares e ímpares para comprovarem a afirma-
ção. Estimule-os a utilizarem o método americano (estimativa). Faça junto com 
eles, ensinando-os a como preencher as caixinhas.

A atividade 6 tem a finalidade de ampliar a numeração ordinal com números 
menores e maiores de 100.

Qual seria o próximo vizinho a fazer o alerta?
Na atividade 7 os alunos terão oportunidade de analisar o valor posicional 

dos algarismos, descobrindo como poderão formar o maior número.
Peça que recortem as fichas do Material de Encarte. Recomende que guardem 

essas fichas para usá-las em outros jogos. Para isso, disponibilize um pequeno 
envelope.

Regras do jogo
• Organize equipes com 4 alunos.
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• Oriente-os para que reúnam todas as cartas e coloquem-nas no centro 
da mesa, com a numeração virada para baixo.

• Criem uma brincadeira para decidir quem começa o jogo. Por exemplo: 
o jogo do par ou ímpar. Os dois ganhadores tiram novamente, par ou 
ímpar, para eliminar um dos elementos e o ganhador final inicia o jogo. 
Ou então, utilize “2 ou 1”.

• O ganhador inicia o jogo tirando uma carta e coloca-a em qualquer 
ordem no ábaco de papel em seu Livro do Aluno.

• Na sequência, cada jogador tira uma carta e coloca-a no seu ábaco de 
papel, na ordem que quiser.

• Os jogadores continuam retirando as cartas e colocando-as no ábaco 
até completar todas as ordens.

• Ganha a rodada quem conseguir formar o maior número e marca um 
ponto.

Na tabela 1, oriente-os para registrarem o número que conseguiram formar, 
e na tabela 2 o nome do vencedor de cada rodada.

Depois, realize as atividades sugeridas pelo jogo. As questões propostas no 
Livro do Aluno: maior número formado durante o jogo; o menor número forma-
do no jogo; a diferença entre esses números; quais estão entre 3000 e 6000; 
ordem crescente e decrescente; pares e ímpares; escrever por extenso; podem 
ser exploradas nas rodadas individuais, por exemplo: qual o maior número for-
mado na 3.ª rodada? Qual o menor número formado? Em qual rodada apareceu 
o número maior, etc.

Ao pedir que façam a decomposição pelo valor posicional dos algarismos, 
deverão seguir esse exemplo:

8 591 = 8 000 + 500 + 90 + 1 = 8 000
500

+ 90
1

8 591
Ao fazer a decomposição pelo processo multiplicativo, deverão seguir o 

exemplo abaixo:

8 591 = 8 x 1 000 + 5 x 100 + 9 x 10 + 1 =
8 591 = 8 000 + 500 + 90 + 1 =

Na atividade 8, encaminhe uma pesquisa para investigar o que causa medo 
na maioria das pessoas. Com os dados obtidos, oriente a organização de uma 
tabela. Explique como esses resultados podem ser mostrados por meio de um 
gráfico. Essa atividade pode ser desenvolvida na lousa digital.

Para encaminhar a atividade 9, leve para a sala de aula livros que têm o 
número do volume e de capítulos em algarismos romanos; relógios com mar-
cadores romanos, etc. Questione se os alunos conhecem esse tipo de numera-
ção, onde já viram, para que serve.

Estes são os símbolos usados no sistema de numeração romano:

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1 000



174

M
at

em
át

ic
a

Como são escritos alguns números:

sete trinta e seis
cento e 

cinquenta e dois
mil setecentos e onze

VII XXXVI CLII MDCCXI
5+1+1 10+10+10+5+1 100+50+1+1 1 000+500+100+100+10+1

Explore atentamente a tabela do Livro do Aluno.
Sugira algumas datas relacionadas com o dia a dia do aluno para que regis-

trem em números romanos. Por exemplo: dia do seu aniversário; aniversário 
dos pais; número de alunos da classe; a hora do recreio, etc. 

A atividade 10 apresenta situações-problema envolvendo a adição e a sub-
tração (ideia de tirar e de comparar). Se você perceber que os alunos apresen-
tam dificuldade na resolução, encaminhe o raciocínio com o apoio de material 
concreto: ábaco e material dourado.

A atividade 11 apresenta a tabuada do 6, 7, 8 e 9 com o auxílio da malha 
quadriculada. Distribua a realização dessa atividade por vários dias, comple-
mentando com outros desafios para a fixação de cada situação. Por exemplo: 
peça que façam contagem de 6 em 6; relacione a tabuada do 6 com dúzia, 
meia dúzia, duas dúzias, etc. Explore situações-problema que resultem na 
tabuada do 6. Por exemplo: Lúcia tem 5 primos e quer dar 6 figurinhas para 
cada criança. De quantas figuras precisará? 

Crie outras situações para fixação das outras tabuadas.
Na atividade 12 os alunos deverão completar a grade numérica da multi-

plicação (Tábua de Pitágoras). Essa grade deverá ser construída aos poucos, 
em várias etapas:

Inicie explicando aos alunos que você dará as coordenadas para que eles 
preencham os quadradinhos e a partir daí, irem percebendo “o que acontece” 
(as regularidades). 

Siga a sequência de preenchimento abaixo e peça ao alunos que registrem 
os resultados da multiplicação dos números primeiro aqueles que ocupam a li-
nha e a coluna principais (em negrito) na PARTE 1: preenchimento da 1.ª linha 
e da 1.ª coluna — que aumenta de um em um. Uma primeira discussão com os 
alunos refere-se ao “funcionamento” da tabela quando preenchemos o espaço 
da linha estamos indicando o resultado de 1 x 1, 1 x 2 e quando preenchemos 
o espaço da coluna estamos indicando o resultado de 1 x 1, 2 x 1, dois fatos 
fundamentais distintos, mas que tem o mesmo resultado.

PARTE 2: para o preenchimento da 2.ª linha e da 2.ª coluna — oriente os 
alunos que o resultado é o dobro da 1.ª linha e da 1.ª coluna.

PARTE 3: para o preenchimento da 4.ª linha e da 4.ª coluna — o resultado 
é o dobro da 2.ª linha e da 2.ª coluna.

E para o preenchimento da 8.ª linha e da 8.ª coluna — os resultados serão 
o dobro da 4.ª linha/coluna

PARTE 4: para o preenchimento da 5.ª linha e da 5.ª coluna — o resultado 
obtido é de de 5 em 5 sendo que ora termina em 5 ora em 0 alternadamente.

PARTE 5: para o preenchimento da 3.ª linha e da 3.ª coluna — os resultados 
obtidos aumentam de 3 em 3.

PARTE 6: para o preenchimento da 6.ª linha e da 6.ª coluna — os resultados 
obtidos serão o dobro da 3.ª linha/3.ª coluna
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PARTE 7: para o preenchimento da 9.ª linha/9.ª coluna — os resultados dos 
algarismos das dezenas “aumentam de 1 em 1” enquanto os algarismos das 
unidades vão diminuindo de 1 em 1 — a soma do algarismo das unidades com 
o algarismo das dezenas dá sempre 9. 

Tais observações permitem completar o que falta na 9.ª linha/ 9.ª coluna, a 
esta altura a tabela está completa, resta apenas preencher o resultado de 7 x 7. 

Não se esqueça de explorar a multiplicação dos números por 0 (zero), que 
sempre resulta em zero.

Na atividade 13 encaminhe a resolução, primeiramente, com o uso das cé-
dulas e moedas. No segundo momento, oriente a resolução por meio do algo-
ritmo da divisão, processo longo e, em seguida, pelo processo breve, para que 
se familiarizem com as duas formas de se efetuar o cálculo. Apresente outras 
situações envolvendo o conceito e o processo operatório da divisão.

Para a atividade 14, os alunos devem ter avançado na memorização da 
tabuada, você deverá providenciar vários baralhos, separá-los em trios e pedir 
para que leiam as regras do jogo e discutam a respeito de como o ele fun-
ciona. Você pode ainda escolher cartas até o número que eles memorizaram 
melhor a tabuada, ex.: do 2 ao 5. Explore o conceito de fração, ou seja, um 
inteiro dividido em partes iguais. O denominador indica em quantas partes o 
inteiro foi dividido e o numerador, quantas partes foram tomadas, consumi-
das, etc. Realize todo o processo com material concreto, repartindo folhas de 
papel em 2, 4, 8 partes, representando o denominador. Solicite que pintem 
algumas partes dessas frações registrando-as numericamente e com palavras, 
ou seja, fazendo a leitura dos números fracionários.

Somente depois de explorar o conceito fracionário várias vezes com mate-
rial concreto, encaminhe a atividade 15 do Livro do Aluno.

Outras sugestões

• Organize uma confeitaria em sala de aula, representando vários bolos 
com círculos recortados de papel colorido. Peça aos alunos que repar-
tam esses bolos em vários pedaços e coloquem à venda. Calculem o 
preço de cada pedaço. Por exemplo: foi gasto R$ 26,00 nos ingredien-
tes do bolo e Dona Maria quer ter R$ 10,00 de lucro. Qual será o pre-
ço do bolo inteiro? Qual deverá ser o preço de cada pedaço? Cláudio 
comprou o bolo inteiro e pagou com uma nota de R$ 50,00. Quanto 
recebeu de troco? Trabalhe com as cédulas e moedas que os alunos já 
possuem. Para cada bolo, proponha situações diversificadas. 
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UNIDADE 2 
Será que há tempo para tudo?

Objetivos:

• Estabelecer relações entre unidades de tempo e fazer leitura de ho-
ras.

• Utilizar procedimentos para comparar entre si grandezas como com-
primento, massa e capacidade, utilizando estratégias pessoais e pro-
duzir desenhos ou escritas para comunicar resultados de uma medi-
ção, não necessariamente com uso de unidades convencionais.

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

Início de conversa

Trabalhar com medidas e grandezas é de suma importância para o dia a 
dia do aluno. É na modernidade que surge a grande necessidade de com-
preender o tamanho e o valor de objetos e mercadorias. 

Quando você inicia uma aula e aborda o tema grandezas e medidas, 
logo o aluno associa os fatos ao seu cotidiano; a vida dele é uma constan-
te medida. Cada objeto em sua casa tem um tamanho e/ou mede alguns 
centímetros. 

Essa importância é caracterizada por ser um conteúdo vinculado ao co-
tidiano do estudante e de relevância no mundo em que se vive. Muitas ati-
vidades cotidianas das crianças envolvem medidas, por exemplo, tamanhos 
dos objetos, pesos, volumes, temperatura e outras. 

O educador deve ter claro que ao longo do Ensino Fundamental as ativi-
dades propostas devem favorecer a compreensão do processo de medição, 
bem como a comparar grandezas. 
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Quando esse conteúdo é bem trabalhado, o rendimento no Ensino Fun-
damental melhora — afinal, a medição está diretamente ligada não só à 
geometria e à estatística, mas também a outras disciplinas. 

Nas Ciências da Natureza, medir é essencial. Nas Humanas, usamos es-
calas e, especialmente, medidas de tempo. E nas Artes há as noções de 
proporcionalidade. Isso sem falar nos usos cotidianos, como em receitas 
culinárias e na aplicação de medicamentos. 

Na Roda de Conversa, os alunos deverão perceber que não podemos 
realizar duas ou mais coisas ao mesmo tempo, portanto, é preciso organi-
zar o tempo para poder realizar tudo o que queremos. Poderão perceber 
também que os fatos acontecem simultaneamente, isto é, enquanto estou 
passando a tarde de domingo no parque, no cinema está passando o filme 
que gostaria de assistir. O que vem justificar a necessidade de fazer opções 
e de organizar o tempo.

Hora do desafio

Ao ler a programação do calendário de eventos do turismo em Indaiatuba, 
proposta na atividade 1, o aluno terá oportunidade de perceber várias formas 
de registrar o tempo: horas, meses, dias, anos. 

Explore todas as possibilidades que o texto oferece.

Na atividade 2 os alunos deverão ler e representar os horários de exibição 
das seções de alguns filmes no cinema da cidade.

Para ampliar a discussão sobre horas e minutos, apresente a divisão da 
hora em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Essa contagem de tempo é 
realizada na base 60. Quanto isso equivale?

Por exemplo: a seção do filme Shrek para sempre 3D tem duração de 90 
minutos. Poderão resolver a questão por meio da subtração, isto é: 90 min – 60 
min (1 hora) = 30 min.

60 min. = 1 hora – metade = 30 min. Portanto, tem a duração de 1 h e 30 
min ou 1 h e ½.

Da mesma forma, poderão calcular a duração dos outros filmes anuncia-
dos.

Na atividade 3, oriente a pesquisa para verificar o filme preferido da tur-
ma. Organize a tabela com os dados coletados para elaborar o gráfico com a 
legenda.

Para encaminhar a atividade 4, solicite aos alunos que pesquisem o valor 
do salário mínimo. Com esse dado, é possível apresentar vários desafios de 
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cálculo, explorando medidas de tempo, como: mês, bimestre, trimestre, se-
mestre, ano, ganho, gasto, economia, etc.

Sabendo quanto ganha num mês, qual a quantia ganha numa quinzena, num 
dia, numa semana? Deixe os alunos buscarem alternativas de solução para as 
questões propostas. Socialize as diferentes maneiras que utilizaram para efe-
tuar os cálculos e encontrar respostas satisfatórias. 

A atividade 5 dá continuidade aos cálculos envolvendo medidas de tempo 
(mês, ano), envolve também o sistema monetário. Dependendo do grau de 
dificuldade do aluno, utilize as cédulas e moedas que foram retiradas do en-
carte em outros bimestres.

Antes de encaminhar as atividades 6 e 7, explore medidas de capacida-
de: litro e mililitro, realize as medições concretamente utilizando recipientes 
com diferentes capacidades, descobrindo as equivalências. Em seguida, enca-
minhe as atividades propostas no Livro do Aluno.

Associe as medições com as partes fracionárias do litro: 1 copo de 250 ml 
corresponde a ¼ do litro. O aluno deverá perceber que são necessários 4 co-
pos para completar um litro. Portanto, 1 copo corresponde à quarta parte do 
litro, ou seja, ¼ do litro. 

Utilizando uma medida de 200 ml, cada medida corresponde a 1/5 do litro. 
Explore também essas situações, por exemplo: 2 copos de 200 ml correspon-
dem a que parte do litro? 2 copos de 250 ml, correspondem a que parte do 
litro (metade ou ½)?

Oriente o aluno a utilizar essa forma de registro na atividade 7. Por exem-
plo, 1 500 ml = 1 l e meio ou 1 l ½; 200 ml = ¼ l.

Para realizar essa atividade, solicite aos alunos que tragam para a classe 
panfletos de supermercados para pesquisar produtos que são vendidos em li-
tro ou mililitro. Você pode sugerir que façam a pesquisa junto aos familiares, 
num supermercado ou mercearia próxima à casa deles.

Outras sugestões

• Proponha uma pesquisa para verificar o filme preferido dos adultos 
(familiares, parentes, vizinhos), para a organização de tabelas e grá-
ficos.

• Selecione com a turma um filme para ser assistido na sala de aula. 
Programe com os alunos os preparativos antes de passar o filme: es-
colha do filme, dia em que será exibido, local, horário, disposição 
das carteiras, quem será convidado para assistir com a turma, o que 
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deverão observar especificamente no filme, haverá intervalo, o filme 
será interrompido para comentários, etc. Durante a apresentação: 
como deverão se comportar os telespectadores para o melhor apro-
veitamento do filme. Após a apresentação: como será feito o comen-
tário do filme (no grande grupo, em equipes para em seguida socia-
lizar com a classe?). Organize toda a programação com os alunos, o 
que facilitará a compreensão da divisão do tempo em: antes, durante 
e depois de um acontecimento.

• Organize junto aos alunos a programação da festa de final de ano: 
farão alguma apresentação? De quanto tempo? Qual será a programa-
ção? Entre outros.

• Software recomendado: E-Blocks Math Unidade 6 – Esfinge – Tempo e 
Unidade 7 – Vila – Medidas-Capacidade.

• Interdisciplinaridade: o professor de Filosofia pode aproveitar a dis-
cussão sobre o tempo, retomando os mitos gregos de Chronos (perso-
nificação do tempo cronológico) e Kairos (filho de Chronos, deus do 
tempo indeterminado e das estações).
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UNIDADE 3 
Formas, símbolos e 
representações

Objetivos:

• Interpretar e localizar a movimentação de um objeto ou pessoas no 
espaço e perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço 
em situações que envolvam descrições orais, construções e represen-
tações.

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

Início de conversa

Os desenhos geométricos estão presentes em diversos locais, constituin-
do vários objetos. Ao olhar ao redor, verifica-se as formas encontradas e 
classificadas pela Geometria em relação aos modelos conhecidos. A ban-
deira nacional é um símbolo conhecido em diversos locais pelo mundo. Ao 
analisá-la, percebe-se a presença de algumas formas geométricas. Enca-
minhe essa análise na Roda de Conversa, comparando a bandeira do Brasil 
com a bandeira do Estado de São Paulo. Questione os alunos sobre a possi-
bilidade de se criar uma bandeira sem formas. Como seria essa bandeira? 

Hora do desafio

Na atividade 1, os alunos deverão identificar as formas planas que com-
põem a bandeira brasileira, nomeando-as, comparando-as quanto às seme-
lhanças e diferenças. 

Retângulo e losango 

Semelhanças: 4 lados e 4 vértices.

Diferenças: losango: 4 lados iguais; retângulo: par de lados paralelos 
iguais.
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Círculo é uma figura plana formada por uma linha que contém todos os 
pontos equidistantes a um outro ponto central; figura plana formada pela 
área limitada por uma circunferência.

Circunferência e Círculo

No gráfico acima, a circunferência é a linha de cor verde-escuro que envol-
ve a região verde, enquanto o círculo é toda a região pintada de verde reunida 
com a circunferência.

Retome os sólidos geométricos ou as formas de sólidos para comprovar qual 
o sólido que tem as faces nas formas planas presentes na bandeira.

Comparando as bandeiras do País e a do Estado, deverão identificar as for-
mas semelhantes e diferentes entre elas. Você poderá ampliar essa atividade 
fazendo também a comparação com a bandeira do município. 

Na atividade 2, explore a bandeira do município com suas formas, cores e 
o significados dos outros símbolos que a compõem. Encaminhe uma pesquisa 
para registrarem quando foi criada a bandeira, o que representa o brasão e os 
ícones que estão representados nesse símbolo do município.

Elabore um texto coletivo com a turma e aproveite para fazer a interdis-
ciplinaridade com Língua Portuguesa, aplicando os conhecimentos dessa área 
do conhecimento.

Na atividade 3 você terá a possibilidade de trabalhar com a leitura de 
gráficos, representando os dados em tabela, aproveitando-se para propor 
diferentes desafios, além dos indicados no Livro do Aluno. Por exemplo: 
tirando os torcedores do Primavera, quantos são os torcedores dos outros 
times?  

Peça para fazerem uma estimativa da capacidade do estádio do Primavera 
Futebol Clube — Estádio Ítalo Limongi. Você pode deixar um cartaz na classe 
(como se fosse um desafio), no qual os alunos colocam seus palpites. Ao final 
da aula você fala o resultado (9.452 segundo o site: <http://classicoeclassico.
sites.uol.com.br>. Acesso em: 03 ago. 2012) e verifica quem acertou ou quem 
mais se aproximou dele.

Centro r

r

r

r
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Trabalhe com este número na composição, decomposição, classes e ordens, 
metade, ¼ de torcedores comparecem num determinado jogo, etc. 

Ao representarem a bandeira do time preferido, organize uma exposição 
dos trabalhos no mural da escola.

Nas imagens apresentadas na atividade 4, o aluno terá oportunidade de 
observar aspectos de três cidades brasileiras e como as formas estão repre-
sentadas em suas construções.

No Congresso Nacional em Brasília, pode-se observar os prédios em forma 
de paralelepípedos, e que ele utilizou esferas cortadas para compor a obra. 
Além dessas formas, pode-se observar as figuras planas nas janelas, no espe-
lho d’água, na rampa, etc.

No Museu de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, o arquiteto inspirou 
sua obra na forma de um cone cortado. As figuras planas (retângulos) podem 
ser observadas nas janelas e na pavimentação.

No Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, pode-se identificar formas 
de sólidos geométricos, como o paralelepípedo no prédio ao fundo, o cilindro, 
a pirâmide e uma esfera cortada.

Solicite que os alunos observem e identifiquem as formas e reproduzam as 
imagens utilizando-as.

Na atividade 5, os alunos observarão, de diferentes pontos de vista, um 
objeto que você tenha trazido para a sala de aula. Questione-os como seria a 
imagem vista de cima, vista de lado, etc.

Antes de encaminhar a atividade no Livro do Aluno, você poderá realizar 
esse tipo de observação com o prédio da escola, ou a casa do aluno, vistos de 
diferentes pontos de vista, ou diferentes ângulos. 

Na atividade 6, observando o Congresso Nacional sob esse ângulo, os alunos 
poderão perceber a semelhança entre as duas torres, isto é, a sua simetria. 
Poderão também observar a simetria nas formas de natureza, em objetos na 
sala de aula, nas construções no entorno da escola, nas estampas de roupas, 
nos animais, etc. 

Solicite que observem as construções da cidade onde moram, identificando 
as que são simétricas, por exemplo, a Igreja Nossa Senhora da Candelária.

Oriente atividades de recorte para obter figuras simétricas, dobrando uma 
folha de papel sulfite ou dobrando uma tira de papel em forma de sanfona, 
para obter mais figuras simétricas.

Na atividade 7, oriente a simetria utilizando a malha quadriculada, fazen-
do a transposição da imagem (cópia), nas mesmas proporções.

No segundo momento, os alunos farão a cópia da imagem para uma malha 
quadriculada equivalente à metade da anterior, o que reduzirá a imagem. Ex-
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plique a eles que na primeira malha foi utilizada uma escala (1 cm para cada 
quadrinho) e, na segunda malha, foi utilizada uma escala menor (0,5 cm para 
cada quadrinho). Isto significa que a imagem ficou reduzida na metade. 

Outras sugestões

• Peça aos alunos que tragam para a sala de aula bandeiras de ou-
tros países, estados, municípios, clubes, e façam a comparação entre 
elas, as formas utilizadas, cores, etc.

• Solicite que criem uma bandeira para a turma e descrevam o que 
representaram nesse símbolo. 

• Interdisciplinaridade — o Professor de Arte pode solicitar aos alunos 
que criem um mosaico simétrico em uma folha quadriculada, utili-
zando várias cores, compondo um cartão, redigindo uma mensagem 
de final de ano, entregando-o para um colega da classe. Verifique 
antecipadamente se todos os alunos receberão um cartão.

• Software recomendado: E-Blocks Math Unidade 6 – Esfinge – Padrões 
– Formas.
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