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Atenção, professor!
As atividades em todas as unidades propostas no material 

didático “Conviver e Aprender”, atendem às diversas 
disciplinas da grade curricular do Ensino Fundamental, 
com fundamentação nas Orientações Curriculares da Rede 
Municipal 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 trabalhados e enriquecidos ao longo de cada um 
dos bimestres. Os conteúdos abordados em cada disciplina 
podem ser ampliados de acordo com o interesse dos alunos 
ou com as necessidades que você observa na sala.

Realize sondagens diagnósticas para observar quais são as 
questões ortográficas que geram mais dúvidas e incidências 
de escritas não convencionais pelos seus alunos. Planeje 
um trabalho e intervenções específicas para cada aspecto 
observado.

Verifique que na seção “Pense e Responda” o aluno 
poderá reencontrar-se com alguns conhecimentos 
construídos ao longo de cada uma das unidades desse 
material e, ou, no caso das disciplinas de Língua Portuguesa 
e Matemática, avaliar suas habilidades referentes aos 
Descritores da Prova Brasil.
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UNIDADE 1 
Encante-se com um conto

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de inter-
locução, em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; 
relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formu-
lados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; negociados 
acordos; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discus-
sões coletivas ou suscitadas por fontes diversas de informação.

• Utilizar a linguagem oral de modo planejado em situações relativas à 
exposição de conhecimentos sobre temas em estudo.

• Ler, de modo autônomo e voluntário, textos correspondentes a dife-
rentes gêneros selecionados para o ano, analisando criticamente, em 
colaboração, os sentidos construídos na leitura.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas de conhecimento, utili-
zando procedimentos de estudo propostos pelo professor.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, 
acentuação, concordância, pontuação), recorrendo a diferentes fon-
tes de consulta indicadas pelo professor.

• Produzir textos de autoria correspondentes aos gêneros selecionados 
para o ano, planejados de acordo com diferentes situações comuni-
cativas, buscando torná-los coesos e coerentes.

• Revisar textos próprios e de outros em busca de melhor versão possí-
vel no momento, levando em consideração as condições de produção 
estabelecidas.

Atenção professor, este material foi construído também tomando como 
referência os Descritores da Prova Brasil, por isso, em cada uma das res-
postas das questões, você encontrará a identificação D ___, referente ao 
respectivo descritor trabalhado. Para o seu conhecimento, os descritores da 
Prova Brasil 2011 encontram-se a seguir.

Procedimentos de leitura
• D1 Localizar informações explícitas em um texto.
• D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
• D4 Inferir uma informação implícita em um texto.
• D6 Identificar o tema de um texto.
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• D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do 
texto.

• D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagan-
das, quadrinhos, foto, etc.).

• D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
Relação entre textos.

• D15 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na compa-
ração de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições 
em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.

Coerência e coesão no processamento do texto.
• D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repeti-

ções ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
• D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constro-

em a narrativa.
• D8 Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos 

do texto.
• D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marca-

das por conjunções, advérbios, etc.
Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido.

• D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
• D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 

outras notações.
Variação linguística.

• D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o inter-
locutor de um texto.

Início de conversa

Nesta unidade, será trabalhado com o gênero textual conto. É impor-
tante explorar com os alunos os diferentes tipos de contos que existem, 
fazendo leituras semanais e explorando as características de cada um de-
les. Para que o aluno consiga identificar as características e produzir um 
conto, é necessário trabalhar com uma variedade de contos: lendo, ouvin-
do, produzindo e refletindo sobre a estrutura dos mesmos, uma vez que as 
características que os diferem são peculiares.

Conto popular

O conto popular é um tipo de conto que pertence a um contexto de so-
nho e fantasia, de magia e de mistério; ele é parte da fala do povo.

O conto popular apresenta quatro características fundamentais:

• Antiguidade: o conteúdo de um conto, contado numa determinada 
época, em um determinado lugar, pode ter sofrido transformações ao 
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longo do tempo, porém sua essência é a mesma de um conto remoto, 
contado em época e lugar completamente diferentes. Assim, em sua 
raiz, os contos relatam conteúdos comuns referentes à essência dos 
homens.

• Anonimato de autoria: os contos populares têm como característica o 
autor anônimo; não se sabe quem foi o “criador” da história, portan-
to, ela é considerada criação do povo. 

• Capacidade de persistir no tempo: os contos populares seriam codifica-
dos numa linguagem simbólica e universal capaz de ser compreendida 
por homens de todas as épocas e lugares. Isso explicaria sua capacidade 
de persistir no tempo.

• Modo de transmissão: os contos populares são transmitidos oralmente, 
contados ou cantados; os contos são transmitidos de pais para filhos, ao 
longo das gerações.

Conto de aventura
O conto de aventura tem traços característicos dos demais contos e é 

marcado por recursos de suspense. Compõe-se de pequenas situações de 
perigo, mistério ou curiosidade, prende a atenção do leitor, possibilita 
fazer deduções e experimentar atitudes de “torcida”, geralmente pela vi-
tória do bem contra o mal.

Conto de assombração

O conto de assombração tem as mesmas características dos contos de 
um modo geral, porém seu conteúdo pressupõe situações em que o leitor 
se envolva emocionalmente à atmosfera angustiante ou sobrenatural suge-
rida pelo autor.

Conto de artimanha

O conto de artimanha tem as mesmas características dos contos de um 
modo geral. Apresenta personagens que se valem de artimanhas e esperte-
zas para levar vantagens em alguma situação. 

Professor, para aprofundar os estudos sobre as tipologias dos contos, 
utilize o Currículo: Caderno do Professor – Contribuições para o trabalho 
pedagógico Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria Munici-
pal de Educação de Indaiatuba.

Na Roda de Conversa, discuta com os alunos o que é um conto maravi-
lhoso, se conhecem algum e a estrutura que ele apresenta.

Entre os contos da tradição oral, o conto maravilhoso se destaca pelas 
referências ao mundo oriental onde nasceu.

Conto maravilhoso   

Existem semelhanças e diferenças com os demais contos da tradição oral 
que já circulavam no ocidente (como os contos de ensinamento, os de fa-
das, os de animais). O que o distingue está na base temporal e espacial em 
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que os contos maravilhosos foram criados: o espaço dos países ou nações 
orientais eram territórios desconhecidos, o que favorecia o levantamento das 
mais variadas hipóteses, estimulando a imaginação; o tempo a que os contos 
orientais se remetiam, o tempo da aventura. Nesse tempo-espaço da aven-
tura em países exóticos, era possível evocar maravilhosos palácios, sultões e 
odaliscas, jovens pobres e valentes, princesas lindíssimas prometidas a velhos 
ricos, tapetes mágicos e joias, e todos os demais componentes possíveis de um 
mundo mais imaginado do que conhecido. Os contos trazidos dessas viagens 
encantavam o público ouvinte ocidental, possivelmente, porque o imaginário 
podia ser mais facilmente acessado por meio das fantasias que os mundos 
desconhecidos alimentam. 

Como os contos tradicionais, os contos maravilhosos têm os seguintes 
elementos: uma situação inicial, um conflito — em razão do qual o herói se 
afasta de casa e tem que enfrentar desafios — e, depois peripécias, peri-
gos, surgimento do elemento mágico, resolução do conflito, desfecho. 

Quando lemos ou ouvimos os antigos contos da literatura de tradição 
oral (contos maravilhosos ou de fadas), fazemos uma viagem, somos trans-
portados pelos caminhos do herói que, ao vencer os percalços da aventura 
mítica, ganha batalhas internas e externas, tornando-se forte e adulto. Na 
trajetória do herói pela eterna batalha da vida, o leitor/ouvinte nela se 
reconhece e também ganha forças para prosseguir. 

Os contos maravilhosos começam habitualmente por Era uma vez... ou 
Há muitos, muitos anos... e acabam geralmente com uma fórmula: ... e 
viveram felizes para sempre.

Disponível em: <http://escrevendo.cenpec.org.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=167:o-conto-maravilhoso-de-tradicao-oriental&catid=23:colecao

&Itemid=33>. Acesso em: 26 set. 2012. (Adaptado).

Hora do desafio

O conto maravilhoso traz marcas da fábula e da tradição oral na narra-
tiva, na medida do possível, deve ser contado em vez de lido. Quando for 
lido, é preciso que haja envolvimento emocional na história e no aluno.

Antes de encaminhar a atividade 1, faça a leitura do conto previamen-
te, para apresentar uma boa fluência na contação. Prepare o ambiente 
para tornar este momento o mais agradável possível. Organize os alunos 
em roda, faça comentários pessoais sobre sentimentos que o conto lhe cau-
sou, para despertar no aluno o interesse em ouvi-lo. Se tiver oportunidade, 
realize a leitura fora da sala de aula.

Na atividade 1, relembre o que foi discutido na Roda de Conversa e 
peça que leiam novamente o conto, observando quais elementos mostram 
o mundo da imaginação e da fantasia, se necessário, peça que grifem no 
texto tais elementos e depois compartilhem. 
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Na atividade 2, peça aos alunos que, em duplas, grifem as palavras des-
conhecidas, discutam se conseguem compreender o significado pelo con-
texto e depois confiram suas hipóteses, utilizando o dicionário.

Para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique, 
entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que 
foi, particularmente, utilizado no texto.

Para a atividade 3, ainda em duplas, peça aos alunos que assinalem a 
alternativa que define o assunto do texto. Se necessário, deverão retomar o 
texto, localizando, dentre outras informações, aquela que foi solicitada.

Na atividade 4, os alunos deverão ser capazes de identificar as expres-
sões que substituem as personagens do texto. Discuta com os alunos que 
estes recursos são importantes para deixar o texto bem escrito, sem repe-
tições. Para isso, é fundamental que os alunos façam comparações de como 
ficaria o texto sem a utilização desses recursos. 

Antes de encaminhar a atividade 5, explore com os alunos quais palavras 
dão sentido ou ideia de lugar (aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, den-
tro, fora, etc.) e tempo (agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde, sempre, 
nunca, finalmente, etc.). Embora estas palavras sejam classificadas como 
advérbio, o foco desta atividade não é trabalhar com a gramática e sim com 
seu uso funcional, uma vez que uma das características do conto maravilho-
so é fazer referência ao tempo e lugar na história. Analise outras frases e 
discuta com os alunos, para depois pedir que realizem a atividade. Informe 
que, uma mesma frase pode ter ideia de tempo e também de lugar.

Antes de encaminhar a atividade 6, explore com os alunos o que são 
características: físicas e psicológicas. Converse sobre as personagens do 
texto e façam um levantamento de quais características físicas e psicoló-
gicas apresentam, listando-as na lousa. Ao explorar as características, os 
alunos farão inferências sobre características psicológicas que podem não 
estar explícitas no texto, questione-os de como chegaram a estas conclu-
sões. Espera-se que os alunos entendam que as características psicológicas 
são determinadas pelas atitudes, por exemplo: Cavaleiro negro: infeliz, 
assustador e insensível; Fada: companheira, bondosa e romântica.

Na atividade 7, discuta, oralmente, com os alunos as diferentes opini-
ões. É importante que o aluno busque informações que vão além do que 
está explícito. Na medida em que vai atribuindo sentido ao texto, vai de-
duzindo o que lhe foi solicitado. Ao realizar este movimento, há o estabe-
lecimento de relações entre o texto e o contexto.

Antes de encaminhar as atividades 8 e 9, trabalhe com os alunos o que 
é um texto narrativo e suas características. Analise outros textos, identi-
ficando a pessoa do narrador e classifique as partes da narrativa: situação 
inicial, conflito, clímax e desfecho.



160

Lí
ng

ua
 P

or
tu

gu
es

a
O texto narrativo é aquele que apresenta ações e fatos numa sucessão 

ou sequência temporal lógica, vividos pelas personagens, num determina-
do ambiente, cenário ou espaço. Essa sequência é chamada de enredo.

• Enredo é o conjunto de fatos de uma história. Cada fato da história tem 
uma motivação (causa), nunca é à toa e sua ocorrência desencadeia 
novos fatos (consequência). Para se entender a organização dos fatos 
no enredo não basta perceber que toda história tem começo, meio e 
fim; é preciso compreender o elemento estruturador: o conflito.

• Conflito é qualquer componente (novo fato) da história que se 
opõe a outro criando uma tensão que organiza os fatos da história 
e prende a atenção do leitor. O conflito, determina as partes do 
enredo.

• Clímax é o momento chave da narrativa, deve ser um trecho dinâmico 
e emocionante, onde os fatos se encaixam para chegar à resolução.

• Desfecho é a conclusão da narração, onde tudo que ficou pendente 
durante o desenvolvimento do texto é explicado. 

• Narrador é quem nos conta os fatos e seu desenvolvimento na nar-
rativa. Dependendo da posição do narrador em relação ao fato nar-
rado, a narrativa pode ser feita em primeira ou em terceira pessoa 
do singular ou plural.

Na narração em primeira pessoa, o narrador participa dos acontecimen-
tos; é, assim, um personagem com dupla função: o narrador-personagem. 
Pode ter uma participação secundária nos acontecimentos, destacando, 
desse modo, seu papel de narrador, ou ter importância fundamental, sendo 
a personagem principal. Nesse caso, a narração em primeira pessoa permi-
te ao autor penetrar e desvendar com maior riqueza o mundo psicológico 
da personagem.

Já nas narrações em terceira pessoa, o narrador está fora dos acontecimen-
tos; podemos dizer que ele paira acima de tudo e de todos. Essa situação lhe 
permite saber de tudo, do passado e do futuro, das emoções e dos pensamen-
tos das personagens — daí ser chamado de onisciente (onis+ciente), ou seja, 
“o que tem ciência de tudo”, o que sabe de tudo.

Na atividade 11, discuta com os alunos o que é personagem principal e 
como o identificamos numa história. As personagens são os seres imagina-
dos pelo autor para viver os vários acontecimentos (ação). 

Existem três tipos de personagens: 

• Personagens principais: são as personagens mais importantes, as que 
têm maior importância para o desenrolar dos acontecimentos. 

• Personagens secundárias: não têm tanta importância para o desen-
rolar da história. 

• Figurantes: estas personagens estão presentes, mas não intervém nos 
acontecimentos da história. 
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Na atividade 12, discuta com os alunos as relações de causa e 
consequência presentes no texto.

Na atividade 13, os alunos deverão ser capazes de identificar a perso-
nagem que foi substituída pelos termos o e no no texto. Discuta com os 
alunos que estes recursos são importantes para deixar o texto bem escrito. 
Para isso, é fundamental que os alunos façam comparações de como ficaria 
o texto sem a utilização desses recursos. 

Para encaminhar a atividade 14, promova uma discussão em roda, deba-
tendo o que é amar e o que é temer alguém. Faça reflexões a respeito do que 
nos faz amar e temer alguém e o que devemos fazer para ser amados.

Na atividade 15 e 16, converse com os alunos os significados de cada um 
dos provérbios e direcione a discussão, para que os alunos reconheçam as 
ideias implícitas no texto. Não há uma resposta fechada para esta questão, o 
aluno poderá decidir qual dos provérbios, em sua opinião, é o mais adequa-
do.

Para realizar a atividade 17, é importante que o aluno retome a leitura 
dos dois textos, “A Dama do Lago” e “O rei sábio”, e, assim, realize a com-
paração entre eles. Discuta com os alunos item por item, analisando, nos 
dois textos, o que se pede.

Gênero narrativo e suas características: relembre com os alunos as ca-
racterísticas deste gênero — situação inicial, conflito, clímax e desfecho, 
e verifique se os dois apresentam estas características.

Uso de travessão e aspas para anunciar a fala das personagens: discu-
ta com os alunos que para anunciar a fala das personagens, além do tra-
vessão pode-se também utilizar aspas, localize nos textos onde aparecem 
as falas e suas respectivas pontuações.

Identificação de tempo e lugar: uma das características de um texto 
narrativo é que o tempo e o lugar estão sempre bem marcados, discuta 
com os alunos quais palavras ou frases demonstram isso nos textos.

Conto maravilhoso/conto popular: comente com os alunos as diferen-
ças entre os dois tipos de contos, baseando-se nas informações contidas no 
início desta unidade.

Na atividade 18, é fundamental garantir as condições de produção 
quanto ao contexto e ao gênero.

Contexto

• Finalidade: informar os habitantes da cidade que a bruxa contaminou 
a água do poço./Interlocutor: habitantes da cidade de Wirani./Lugar 
de circulação: locais públicos do reino.
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Gênero 

• Conteúdo temático: o que deve ser informado e pode ser dito por 
meio do cartaz / Forma organizacional: como é a estrutura do cartaz 
/ Estilo: quais palavras são utilizadas neste gênero.

Explore com os alunos diferentes cartazes que contenham aviso, anali-
sando sua estrutura, tempo verbal, ortografia, etc.

Antes de encaminhar as atividades 19 e 20, converse com os alunos 
sobre as classes de palavras apresentadas no texto informativo sobre subs-
tantivos e verbos. Utilize outros exemplos para dar condições aos alunos de 
resolver as atividades propostas.

Nas atividades 21 e 22, converse com os alunos que os substantivos são 
classificados em: próprio e comum, além de outras classificações que não 
serão tratadas neste momento (primitivo, derivado, simples, composto e 
coletivo). Discuta com os alunos como devem ser grafadas as letras iniciais 
em cada um deles.

Nas atividades 23 e 24, debata com os alunos em quais circunstâncias 
utilizamos letra inicial maiúscula. Utilizamos na primeira palavra de período 
ou citação e na escrita de substantivos próprios.

Encaminhe a atividade 25 oralmente, sem nomear os verbos e subs-
tantivos, a fim de que os alunos percebam a necessidade da concordância 
entre as palavras para dar sentido ao período. Depois, peça que registrem 
suas respostas.

Na atividade 26, retome com os alunos as mudanças que ocorreram 
nas palavras das frases da atividade anterior, refletindo com eles a quais 
classes pertencem e o porquê que estas mudanças aconteceram. Exemplo: 
bruxa é substantivo, entrou e derramou são verbos e a palavra entre pa-
rênteses está no plural, por isso, foi necessário alterar o verbo, o substan-
tivo e o artigo.

• Concordância verbal: os verbos se flexionam para indicar tempo 
(presente, passado ou futuro), pessoa (eu, tu, ele, nós vós, eles) e 
número (singular, plural).

• Concordância nominal: o substantivo pode variar de acordo com o 
gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural).

• O adjetivo e o artigo concordam com o substantivo em gênero (mas-
culino e feminino) e número (singular ou plural).

Nas atividades 27, 28 e 29, os alunos deverão refletir sobre o uso da 
letra s nos diferentes contextos de aparição da letra na palavra, tentando 
perceber características comuns e elaborar, com suas próprias palavras, 
regras, que deverão ser checadas na escrita e na leitura. 

A regra pode ser assim formulada: no início das palavras, entre vogal e 
consoante, entre consoante e vogal e no final da palavra, o s tem som de /s/. 
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Mas há exceções, por exemplo: trânsito, intransigente, transeunte, transitó-
rio, etc.

Entre vogais, tem o som de /z/. 

Para mais informações, consulte o site da Gramática On-line (http://
www.gramaticaonline.com.br/texto/815/%C3%87_ou_S?_S_ou_Z?).  

As regras construídas e checadas pelos alunos poderão ser transcritas 
em um cartaz e fixado em lugar visível para consulta. Esta atividade só 
terá sentido se de fato os alunos discutirem e elaborarem as normas utili-
zadas para classificar as palavras.

Nas atividades 30 e 31, peça aos alunos que façam a leitura do trecho 
inicial do conto e questione-os, para verificar se houve a compreensão do 
texto. Encaminhe as discussões atendendo as orientações propostas no ca-
derno do aluno.

As atividades 32, 33, 34 e 35 contemplam a revisão textual em diferen-
tes situações, podendo ser realizada em vários dias.

Atividade 32: revisão individual utilizando um checklist.

Atividade 33: revisão coletiva a partir da análise de um texto bem- 
-escrito (vocabulário utilizado pelo autor, marcas linguísticas, como são 
descritos os lugares e personagens, clareza nas ideias, pontuações utiliza-
das para dar vida ao texto, etc.). Leia aos alunos o conto completo “O prin-
cípe sapo” que se encontra no Caderno de Leitura, para que eles possam 
fazer as comparações e revisar mais alguma coisa, se for necessário.

Atividade 34: proponha a socialização dos trabalhos individuais em uma 
roda de conversa, comparando o enredo e o final do texto que criaram com 
o texto original.

Atividade 35: revisão em parceria — Ainda em duplas, proporcione a 
troca de textos entre os alunos, de forma que cada um fará as revisões 
necessárias de maneira tranquila e respeitosa com a produção do colega.

Pense e responda

As atividades desta seção pretendem exercitar o aluno para localizar 
informações explícitas no texto e estabelecer relações entre partes de um 
texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a 
continuidade de um texto.
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UNIDADE 2 
Relato histórico: articulando 
fatos e sujeitos num 
determinado tempo

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de inter-
locução, em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; 
relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formu-
lados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; negociados 
acordos; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discus-
sões coletivas ou suscitadas por fontes diversas de informação.

• Utilizar a linguagem oral de modo planejado em situações relativas à 
exposição de conhecimentos sobre temas em estudo.

• Ler de modo autônomo e voluntário textos correspondentes a dife-
rentes gêneros selecionados para o ano, analisando criticamente, em 
colaboração, os sentidos construídos na leitura.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas de conhecimento, utili-
zando procedimentos de estudo propostos pelo professor.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, 
acentuação, concordância, pontuação), recorrendo a diferentes fon-
tes de consulta indicadas pelo professor.

• Produzir textos de autoria correspondentes aos gêneros selecionados 
para o ano, planejados de acordo com diferentes situações comuni-
cativas, buscando torná-los coesos e coerentes.

• Revisar textos próprios e de outros em busca de melhor versão possí-
vel, no momento, levando em consideração as condições de produção 
estabelecidas.

Início de conversa
Atenção professor, este material foi construído também tomando como re-

ferência os Descritores da Prova Brasil, por isso, em cada uma das respostas 
das questões, você encontrará a identificação D ___, referente ao respectivo 
descritor trabalhado. Para o seu conhecimento, os Descritores da Prova Brasil 
2011 encontram-se na unidade 1.
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Nesta unidade, será trabalhado o gênero textual relato (histórico, pes-
soal e oral). É importante explorar com os alunos os diferentes tipos de 
relatos que existem, fazendo leituras semanais e explorando as caracterís-
ticas de cada um deles. Para que o aluno consiga identificar as característi-
cas e produzir um relato, é necessário trabalhar com uma variedade deles: 
lendo, ouvindo, produzindo e refletindo sobre a estrutura dos mesmos, 
uma vez que as características que os diferem são peculiares. 

Professor, o relato histórico revela os acontecimentos e ideias produzidas 
num determinado tempo e momento histórico e pode apresentar os diferentes 
modos de vida de uma sociedade no passado, o que reflete nas ações do pre-
sente.

Muitos autores não enquadram o relato histórico na tipologia narração, em-
bora, muitas vezes, ele preste-se a isso.

É importante destacar que esse gênero textual não é neutro, seu autor se-
leciona, de acordo com a sua visão de mundo, fatos e sujeitos históricos que 
considera importantes em determinado tempo.

É de suma importância trabalhar com relatos históricos em sala de aula. 
Ele pode propiciar momentos de reflexão e de discussões interessantes entre 
os alunos. Além disso, pode estabelecer relações entre os sujeitos, os fatos e 
tempo histórico.

Sujeitos históricos podem ser entendidos como sendo os agentes da ação 
social: indivíduos, grupos ou classes sociais. Podem ser trabalhadores, patrões, 
escravos, reis, camponeses, políticos, prisioneiros, crianças, mulheres, religio-
sos ou partidos políticos.

Entende-se por fatos históricos ações humanas significativas escolhidas para 
análise de determinados momentos históricos. Entre os fatos históricos incluem- 
-se, por exemplo, criações artísticas, ritos religiosos, técnicas de produção, for-
mas de desenho, atos de governantes, comportamentos de crianças, mulheres 
e homens, e independências políticas de povos. 

O termo tempo pode ter vários significados: tempo biológico (crescimento e 
envelhecimento), tempo psicológico interno dos indivíduos (ideia de sucessão, 
de mudança), tempo cronológico e astronômico (sucessão de dias e noites, de 
meses e séculos). O tempo histórico engloba todos esses significados, principal-
mente a percepção das mudanças e das permanências nas vivências humanas.

Para você fazer um trabalho significativo com esse gênero textual, articule 
esses três elementos característicos do relato histórico, isto é, tempo, sujeito 
e fato histórico.

As fontes do relato são documentos reinterpretados pelo historiador, que não 
se incluem na narração, para deixar que os fatos falem por si, criando, desse 
modo, um efeito de realidade, pois o relato histórico, ao contrário do conto, 
evita a presença explícita de elementos subjetivos.

Os conteúdos do relato podem ser submetidos à confirmação da veracidade 
mediante a confrontação de fontes.

Relato pessoal
O relato pessoal, por se tratar de um discurso condizente a experiências 

pessoais, geralmente é narrado em 1.ª pessoa, no qual os verbos se encontram 
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no presente ou no pretérito, e a linguagem pode variar, podendo adquirir um 
caráter tanto formal quanto informal. Tudo dependerá do grau de intimidade 
existente entre o narrador e seus respectivos interlocutores. 

É um gênero no qual alguém conta fatos relacionados à sua vida, cuja função 
é registrar as experiências pessoais no intento de que estas possam servir como 
fonte de consulta ou aprendizado para outras pessoas. 

Entretanto, o relato pode materializar-se pela oralidade, tendo como públi-
co expectador um ou mais ouvintes.

O relato sempre prioriza as ações, pode até se perceber sentimentos e sen-
sações, mas o objetivo principal é informar com foco nas ações!

Na Roda de Conversa, comente com os alunos que a história do seu nas-
cimento é um relato pessoal, em que o tempo é marcado pelas datas dos 
acontecimentos: o dia do nascimento, do batizado, o dia em que a avó ou a 
madrinha que mora longe veio conhecê-lo. O sujeito é ele e o fato histórico 
pessoal é o nascimento: Como nasceu? Onde nasceu? E todas as histórias que 
envolvem esse fato. Todos nós temos uma história e com ela podemos fazer 
um relato pessoal.

Fale sobre o relato histórico, tendo como base as informações inseridas no 
Início de Conversa.

Hora do desafio

Para a atividade 1, faça a leitura do relato histórico e identifique as 
relações entre os sujeitos, os fatos e o tempo histórico.

Na atividade 2, em duplas, peça aos alunos que grifem as palavras des-
conhecidas, discutam se conseguem compreender o significado pelo con-
texto e depois confiram suas hipóteses utilizando o dicionário.

Para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique, 
entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que 
foi particularmente utilizado no texto.

Para responder a atividade 3, peça aos alunos que façam a leitura, ten-
tando identificar o narrador, analisando a posição do narrador ao fato nar-
rado, se está em primeira ou terceira pessoa. Como é um relato histórico, 
deverá estar em terceira pessoa.

Na atividade 4, analise com os alunos o tipo do texto lido, retomando 
as características de um relato histórico, comparando-as com as caracte-
rísticas de outros gêneros. Dessa forma, o aluno compreenderá a função 
social do texto.

Para a atividade 5, relembre com os alunos que o relato histórico é 
registrado, geralmente, por um historiador. O trabalho do historiador é 
interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas com a ajuda 
dos registros (fotos, documentos) que foram deixados por um povo em um 
determinado tempo e local, o que torna a história real. Nesse texto, há 
citações dos documentos históricos utilizados (fotos e plantas) que com-
provam isso. 
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Nas atividades 6 e 7, os alunos deverão localizar informações explícitas 
no texto, sendo capaz de retomar o texto, localizando, dentre outras in-
formações, aquela que foi solicitada.

Os acontecimentos históricos são fatos ocorridos que marcaram um de-
terminado momento histórico, relatados ou registrados por pessoas que 
viveram na época. É através dos acontecimentos históricos que somos ca-
pazes de compreender as experiências dos povos que viveram antes do 
nosso tempo e espaço histórico. 

Antes de encaminhar a atividade 8, converse com os alunos como per-
cebemos a época dos acontecimentos relatados ao ler um texto. Algumas 
vezes, essas informações estão explícitas, como as datas, por exemplo, 
mas podemos perceber também por meio da linguagem utilizada pelo autor 
e das citações que ele faz.

Na atividade 9, peça aos alunos que leiam atentamente o texto.

Na atividade 10, proponha aos alunos que façam novamente a leitura 
do texto, analisando se o autor inclui-se no texto, discuta quais são as pa-
lavras que nos fazem perceber isso, grifando-as.

Na atividade 11, retome com os alunos as características de cada um 
dos gêneros listados (relato histórico, conto, aviso, relato pessoal) e peça 
a eles que analisem as características do texto lido e verifiquem qual é a 
resposta correta.

Nas atividades 12 e 13, os alunos deverão reconhecer as semelhanças 
e diferenças entre os dois textos tratados na unidade, em função de suas 
características, do assunto tratado e de suas intenções comunicativas.

Para a atividade 14, os alunos responderão as questões baseando-se na 
interpretação da citação retirada do texto.

a) Conduza a atividade, pedindo que localizem quais palavras não estão 
sendo utilizadas de maneira literal, ou seja, não usual, e reflita com 
eles quais as intenções do autor em utilizá-las dessa forma. Explique 
aos alunos que a utilização disposta pelo autor, no texto, foi intencio-
nal, para produzir efeitos de ironia. 

b) Converse com os alunos que o uso das aspas, foi para realçar palavras 
ou expressões irônicas, em sentido figurado, e por não ser uma forma 
usual de referir-se à água e à energia. 

c) Neste item, o aluno deverá identificar no trecho, o comentário que 
o autor fez e diferenciá-lo do fato relatado, e perceber que este 
comentário trata-se da opinião do autor. Dar outros exemplos de ma-
nifestação de opinião.

Na atividade 15, peça aos alunos que leiam o trecho do texto e identifi-
quem, agora sem sua ajuda, trechos com manifestações de opinião.

Na questão (b), analise com os alunos os sinais de pontuação utilizados 
no trecho e quais efeitos provocam no texto a utilização desses recursos.
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• Vírgula (,) — Marca uma pequena pausa no texto escrito, nem sempre 

correspondente às pausas do texto falado. Serve para organizar as 
informações na frase. 

• Dois pontos (:) — Marcam uma pausa para anunciar uma citação, uma 
fala, uma enumeração, um esclarecimento ou uma síntese.

• Ponto de exclamação (!) — Usa-se no final de qualquer frase que 
exprime sentimentos, emoções, dor, ironia, surpresa e estados de 
espírito.

Antes de encaminnhar a atividade 16, recorde com os alunos o que es-
tudaram na unidade anterior: substantivo próprio, comum e verbo.

Na atividade 17, retome com os alunos o que são os substantivos e 
analise, com eles, que as palavras que os sucedem nas expressões citadas 
estão caracterizando-os. Peça que localizem, no texto, outras palavras 
com a mesma função. Após localizarem no texto, nomeie os adjetivos e 
locuções adjetivas.

Na atividade 18, prossiga as discussões com os alunos, verificando quais 
efeitos provocam, no texto, o uso dos adjetivos e das locuções adjetivas. 
Analise outros textos, alguns com estes recursos e outro sem ou com pou-
cos recursos. Faça com que os alunos percebam que os adjetivos e as locu-
ções adjetivas enriquecem os textos, deixando-os mais claros, e ampliam 
a imaginação do leitor.

Reflita com os alunos, na atividade 19, o porquê de os adjetivos serem 
importantes num relato pessoal. No relato pessoal, os adjetivos deixam 
os sentimentos, as sensações e as impressões do autor mais marcadas, 
permitindo que o leitor adentre no universo textual.

Antes de encaminhar a atividade 20, converse com os alunos retomando 
que locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substan-
tivo (ou advérbio) com valor e função de adjetivo e que muitas locuções 
adjetivas possuem um adjetivo correspondente, podendo ser substituído 
por este. Depois, peça que realizem a atividade.

Na atividade 21, peça aos alunos que façam a leitura do relato presente 
no Caderno de Leitura “A infância”, de Nabor Pires de Camargo, e conduza 
discussões com a classe de forma que percebam que os relatos podem ser 
produzidos com linguagem mais ou menos formal, dependendo do público e 
do motivo a que se destinam. O texto “A nascente do Córrego Municipal” é 
um texto para se estudar, com linguagem formal já “ As torneiras d’água” tem 
uso de linguagem formal; o texto “As torneiras-d’água”, também tem uso de 
linguagem formal, mas com expressões de sentimento; o texto “A infância” 
tem uso de linguagem mais informal, tem o objetivo de entreter.  

Nas atividades 22 e 23, você deverá trabalhar com os alunos, primeira-
mente, a oralidade, uma vez que os relatos tem nela sua origem. Ao entrar 
na escola, a criança já apresenta uma boa oralidade, porém, ao longo da 
escolaridade “vai perdendo” essa naturalidade de se expressar, ficando 
“presa” apenas a linguagem escrita. Portanto a oralidade é um conteúdo 
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que deve ser considerado e cuidado na escola, pois a fala antecede a es-
crita e verifica-se a qualidade desta na representação dos textos escritos.
Oriente os alunos a realizarem anotações, para organizar o pensamento 
antes de relatar ao amigo.

Na atividade 24, os alunos deverão escolher dois relatos da classe para 
gravar, que poderá ser por indicação ou sorteio. Em seguida, após ouvir a 
gravação, peça à classe que vote em um dos relatos que será transcrito 
coletivamente, e, após todas as revisões necessárias, deverão ser coladas 
no caderno de produção de textos. Oriente, passo a passo, o processo de 
transformação da linguagem oral em linguagem escrita. Não se esqueça das 
questões ortográficas, paragrafação, pontuação, características do gênero 
textual e contextualização para o uso dos adjetivos, trabalhando cada uma 
destas questões em dias diferentes.

Pense e responda

As atividades desta seção pretendem exercitar o aluno para identificar no 
texto: as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor e efeitos 
de ironia e humor. Reconhecer diferentes formas de tratar a informação em 
comparação de diferentes textos com o mesmo tema.
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UNIDADE 1 
Eu sou um “número”

Objetivos:

• Ampliar o conhecimento do significado de número natural pelo seu 
uso em situações-problema e pela compreensão e utilização das re-
gras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, com-
paração e ordenação de números naturais de qualquer ordem, em 
especial da ordem de grandeza de milhar.

• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações 
fundamentais e construindo novos, em situações que envolvam nú-
meros naturais.

• Calcular o resultado de operações de números naturais por meio de 
estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais 
e utilizar estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso 
do cálculo mental e da calculadora.

• Determinar o resultado da multiplicação e da divisão de números de 
0 a 9, por 6, 7, 8 e 9, em situações-problema, identificar regulari-
dades que permitam sua memorização e utilizar a decomposição das 
escritas numéricas e a propriedade distributiva da multiplicação em 
relação à adição, para a realização de cálculos que envolvem a mul-
tiplicação e a divisão.

• Recolher dados e informações, elaborar formas para organizá-los e 
expressá-los, interpretar dados apresentados sob forma de tabelas e 
gráficos e valorizar essa linguagem como forma de comunicação.

Início de conversa

Na Roda de Conversa, estimule os alunos a identificar os momentos em 
que eles representam um número, por exemplo, na lista da chamada, no 
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seu RG, na certidão de nascimento, quando pega uma senha na fila do 
banco, etc. 

Pergunte sobre outras possibilidades em que os números são usados. 
Mostre que o número também faz parte da vida das pessoas, como ao com-
prar um par de sapatos, roupas, etc.

Hora do desafio

O trabalho com o sistema de numeração decimal tem sido abordado 
neste material, desde o primeiro ano, a fim de que o aluno estabeleça 
relações referentes a esse sistema desde cedo, fazendo atividades que 
envolvam a construção do conceito de número e o entendimento das ca-
racterísticas do SND.

Além disso, é indispensável o conhecimento histórico relativo aos siste-
mas de numeração de outros povos, uma vez que eles foram de extrema 
importância para a criação do sistema que utilizamos atualmente. Também 
é fundamental que os alunos saibam o quanto os números fazem parte do 
nosso cotidiano e nos ajudam a compreender a realidade em que vivemos. 
Questione a turma se existe um sistema de numeração mais eficiente. É 
importante que os alunos compreendam que as características do sistema 
de numeração decimal permanecem em qualquer composição numérica.

Observe se os alunos escrevem corretamente os números. Por exemplo: 
978, verifique se os alunos não escrevem 90078. Para reforçar a escrita, 
sequência numérica, sucessor, antecessor, pares, ímpares, contagem de 5 
em 5, de 10 em 10, 20 em 20, 50 em 50, trabalhe com a grade numérica, 
avançando com a numeração para além de 1 000. Esses encaminhamentos 
auxiliarão na resolução da atividade 1.

As atividades 2, 3 e 4 tem por objetivo explorar a história dos números 
em outros povos.

Na atividade 4, explique aos alunos que os algarismos romanos não foram 
desenvolvidos para resolver cálculos, mas para registrar quantidades. Não ha-
via representação entre os algarismos romanos para o zero.

Para realizar a atividade 5, é importante trabalhar de forma concreta 
com o ábaco ou o material dourado. 

Apresente aos alunos situações que possibilitem a contagem oral fa-
zendo agrupamentos em ordem ascendente ou decrescente, iniciando do 
número 1 ou de um número qualquer. Trabalhe a escrita correta dos alga-
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rismos por extenso, explicando a necessidade da repetição do conectivo 
em várias vezes quando se escreve o número por extenso. São formas de 
auxiliar o desenvolvimento da atividade 6.

A atividade 7 retoma a importância dos números em nosso dia a dia.

A atividade 8 pode ser fácil para alguns alunos que já dominam a ordem 
das unidades de milhar, por isso aumente o desafio, solicitando que eles 
completem uma sequência numérica a partir de 1 000, registrando, por 
exemplo, de 50 em 50 ou de 100 ou 100. Complemente a ideia de anteces-
sor e sucessor, trabalhando o calendário. Questione, por exemplo, sobre: 
quais são os dias da semana, qual dia antecede o domingo. Localize, no 
calendário, o dia do aniversário de cada aluno da sala. Peça que listem o 
nome de cada um de acordo com o mês que vem antes e depois na ordem 
do calendário. Esclareça aos alunos que somando qualquer número com o 
número 1 obtém-se o sucessor, e que subtraindo 1 de qualquer número 
obtém-se o antecessor. 

A atividade 9 explora mais uma vez os algarismos romanos. Antes de 
propor a atividade do livro do aluno, oriente-os para que construam uma 
tabela, relacionando os algarismos romanos com os indo-arábicos para ser-
vir de referência e consulta em outros momentos.

Para resolver a atividade 10, utilize o quadro valor-lugar, material dou-
rado ou ábaco para representar os números, exercitando a composição e a 
decomposição para calcular somas e subtrações.

Oriente, na segunda situação-problema proposta, que os alunos cons-
truam, em seus cadernos, um quadro valor-lugar e realizem a operação da 
mesma forma que realizaram na primeira atividade.

Acompanhe os alunos na elaboração da situação-problema, na atividade 
11, a seguir organize duplas para compartilharem o trabalho. Ao concluírem, 
selecione  algumas situações-problema e convide alguns alunos para sociali-
zarem, fazendo uma breve discussão.

Outras sugestões

• Separe a classe em 3 ou 4 grupos, dando a cada grupo doze peda-
ços de papel de aproximadamente 5 cm X 3 cm. Solicite que cada 
grupo invente um novo sistema de numeração de 1 a 12, registran-
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do cada novo número criado em um dos pedaços de papel. Termi-
nada a tarefa, troque os papéis entre os grupos, solicitando que 
desvendem o que o outro grupo criou. Essa atividade possibilita 
inúmeras reflexões: por que os números tem que ser padronizados? 
Como seria se utilizássemos símbolos aleatórios e se cada um crias-
se seus próprios símbolos?
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UNIDADE 2 
Medir: um encontro com a 
história

Objetivos:

• Reconhecer unidades usuais de medidas de comprimento como o 
metro, centímetro e quilômetro; de massa como grama, miligra-
ma e quilograma; de capacidade como litro e mililitro; resolver si-
tuações-problema que envolvam o significado dessas unidades de 
medida, utilizando a terminologia convencional para as unidades 
mais usuais dos sistemas de medida, estabelecendo relações entre 
diferentes unidades de medida. 

• Utilizar, em situações-problema, unidades usuais de temperatura; 
medidas de tempo em realização de conversões simples — entre dias 
e semanas, horas e dias; semanas e meses.

Início de conversa

As atividades propostas neste capítulo dão continuidade ao trabalho reali-
zado nos anos anteriores. As situações propostas incentivam o aluno ao avanço 
e à compreensão do que é medir, ou seja, de que para medir uma grandeza é 
preciso escolher uma unidade de medida, comparar essa unidade com o ob-
jeto a ser medido e contar o número de vezes que essa unidade é utilizada.

A compreensão de que existem diversas unidades de medida, permite ao 
aluno perceber que, dependendo da unidade escolhida, o resultado varia 
e que há unidades mais adequadas que outras em função daquilo que se 
permite medir.

Na Roda de Conversa, explore a história da humanidade, como observa-
vam a natureza e a passagem do tempo por meio dos ciclos naturais. Quais 
as primeiras ferramentas que o homem utilizou para construir calendários 
e medir o tempo. Medir faz parte da história da humanidade. Retome com 
os alunos esses fatos, propondo pesquisa, fazendo relatos dos fatos pesqui-
sados, trocando ideias e elaborando textos informativos sobre o assunto.
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Hora do desafio

Na atividade 1, solicite que os alunos listem os instrumentos que eles e 
os familiares utilizam para medir o tempo: diferentes tipos de relógios, o 
micro-ondas, o celular, o calendário, uso de agendas, rádio, TV, igrejas (o 
tocar dos sinos em tempo determinado), painéis eletrônicos, etc.

Na atividade 2, faça um contraponto do antigo com o moderno. Por que 
os homens da Antiguidade precisavam medir o tempo? (Para saber o tem-
po de plantar e de colher, a época das cheias). E nos dias atuais, por que 
precisamos controlar a passagem do tempo? Deixe o aluno listar todas as 
situações do cotidiano que estão relacionadas com a passagem do tempo. 
Questione, também, como o registro do tempo nos auxilia a rever os fatos 
do passado e a programar o presente e o futuro.

As atividades 3 e 4 favorecem o registro e reconhecimento de horas no 
relógio com ponteiros. Explique aos alunos que para fazer a correspondência 
da hora no relógio analógico, após o meio-dia, é só acrescentar 12 na hora 
marcada no relógio.  Por exemplo, se no relógio estiver marcando 8 horas, ao 
somar 12, teremos 20, portanto 8 horas da noite é o mesmo que 20 horas.

Aproveite para verificar como o aluno divide o seu tempo durante o dia, 
a semana, o mês. Oriente como poderão organizar agendas com as ativida-
des programadas para cada período, distribuindo o tempo entre trabalho 
(escola), lazer, descanso, amigos, etc. Aos poucos, o aluno irá adquirindo 
a noção de duração e passagem do tempo, aprendendo a programar suas 
atividades.

Apresente situações-problema, para que o aluno tenha oportunidade de 
fazer cálculo de horas. Exemplo: 

• Se um dia tem 24 horas, quantas horas têm três dias?

• Se uma pessoa trabalha a terça parte do dia, quantas horas traba-
lha por dia?

• O Sr. Joaquim recebe R$ 2,00 por hora trabalhada. Quanto recebe-
rá no final de uma semana? Numa quinzena? No final de um mês?

Crie situações, explorando o cotidiano do aluno e formule diferentes 
situações-problema.
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As atividades 5, 6 e 7 envolvem situações-problema com o calendário, 
as horas e o sistema monetário. 

Na atividade 7, promova a discussão com o grupo sobre a função dos 
bancos, como são utilizados nos dias atuais. Seria possível viver sem eles? 
Como as pessoas agiam antigamente para guardar o dinheiro que possuíam? 
Encaminhe uma pesquisa com os alunos, investigando como e por que sur-
giram os bancos. A partir dessa discussão, inicie a exploração do sistema 
monetário, com a equivalência de cédulas e moedas: quantas notas de 
R$ 10,00 eu preciso juntar para ter R$ 100,00? Quantas de R$ 20,00? Quan-
tas de R$ 50,00? Um real equivale a quantas moedas de 10 centavos? Quan-
tas moedas de 5 centavos? Quantas de 20 centavos?

Para a atividade 8, utilize o dinheirinho e moedas do Material de En-
carte para trabalhar com situações-problema de compra, venda, troco e 
equivalências, na sala de aula.

Ao desenvolver a atividade 9, o aluno reconhecerá diferentes formas de 
medidas, dependendo da situação que se queira medir: a água, a tempe-
ratura, distância, velocidade, quantidades, a capacidade, o volume, etc. 
Aproveite para questionar o aluno em que situações podemos medir e em 
que situações fazemos contagem.

Na atividade 10, o aluno fará uma revisão das medidas arbitrárias ou 
não convencionais e as consequências de se utilizar essas formas de medi-
da. Por que não é possível utilizar essas formas de medir? Como o homem 
pode resolver o problema com as diferenças nas medidas? Uma forma de 
verificar a importância e necessidade de uma medida padrão, é solicitar 
que os alunos comparem entre eles as respostas à questão da medida do 
palmo e do polegar.

Na exploração do metro como unidade padrão, comece com a régua do 
aluno, observando o centímetro e as partes menores, os milímetros. Nes-
te momento, faça a correspondência que existe entre estas unidades de 
medida: 1 cm = 10 mm. Em seguida, proponha que os alunos encontrem as 
equivalências entre essas medidas, que façam relações entre o milímetro 
e o centímetro. É importante que compreendam que a cada 10 milímetros 
temos 1 centímetro.

Para compreensão de que 100 centímetros compõem um metro, pode-se 
fazer a construção do metro com as crianças, em tiras de papel.

Após a construção do metro, sugira que os alunos meçam distâncias na 
sala de aula, no pátio da escola, em casa, etc. Explore vários instrumentos 
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de medir: o metro de carpinteiro, a fita métrica, o metro utilizado em lo-
jas, a trena, complementando a atividade 10. 

Na atividade 11, faça a equivalência entre o metro e o quilômetro, ex-
plorando situações-problema. 

Outras sugestões

Proponha aos alunos que, em duplas, meçam o comprimento da quadra 
de esportes da escola utilizando a trena. Oriente-os para que façam os 
registros, pois terão que medir a quadra em partes. Todas as duplas devem 
fazer a mesma medição e, voltando para a sala de aula, anote na lousa 
as medidas obtidas por elas. Deixe que comparem as medidas que encon-
traram e discutam o porquê das diferenças observadas. Você pode propor, 
também, que meçam utilizando barbante.

Em seguida, proponha cálculos com base nas medidas encontradas:

• Quanto falta para a medida do comprimento da quadra da escola 
ter um quilômetro?

• Quantas vezes o comprimento da sala de aula “cabe” no compri-
mento da quadra?

Leia a reportagem da revista Superinteressante para saber mais sobre a 
história das medidas. Desse modo, você poderá contextualizar melhor a im-
portância da utilização das unidades de medidas tal como conhecemos hoje.

Medidas extremas

Conheça a fascinante história das medidas, que acompanham o homem 
desde o tempo das cavernas

Da Pré-História aos dias de hoje, as medidas de espaço, volume e massa 
foram, de tal forma, incorporadas às nossas vidas, que é impossível imagi-
nar a civilização sem elas. Conheça os bastidores dessa história de erros, 
acertos e acirradas disputas de poder.

Elas fazem parte da vida cotidiana. Estão na reforma da casa, nas com-
pras do supermercado, na ida ao posto de gasolina. Têm presença garantida 
nos laboratórios de pesquisa e nas indústrias, e são usadas nas transações 
comerciais entre os países. Você já não consegue mais conceber o mundo 
sem considerá-las; basta pensar nos metros, quilos e litros que permeiam 
as suas atividades mais corriqueiras. Essas personagens tão prestigiosas 
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são as medidas, grandezas de espaço, massa e volume que acompanham a 
evolução intelectual e tecnológica da humanidade desde a Antiguidade.

As medidas surgiram da necessidade de estabelecer comparações que 
permitissem o escambo entre as pessoas, quando as primeiras comunidades 
começaram a dispor de excedente agrícola, alguns milhares de anos antes 
de Cristo. Era preciso criar um sistema de equivalência entre o produto e 
um padrão previamente determinado que fosse aceito por todos os mem-
bros do grupo. As unidades primitivas tomaram como referência o corpo 
humano. Palmos, braços e pés ajudavam a dimensionar comprimento e 
área. Depois, vieram as balanças, as réguas, as ânforas e outras tantas 
medidas até a criação, em 1960, do sistema internacional de unidades, que 
estabelece grandezas universais para serem empregadas mundialmente.

Por viver num mundo já metrificado, você talvez ache muito natural — 
e até óbvio — que as distâncias sejam medidas em quilômetros e o arroz 
em quilos, por exemplo. Mas poderia ter sido diferente. Se o Brasil e boa 
parte do mundo não tivessem adotado o metro e as outras unidades expor-
tadas pelo império napoleônico, talvez ainda usássemos o sistema imperial 
britânico, com suas jardas, onças e galões. E veríamos o mundo de outra 
maneira.

Conceber grandezas resultou da lenta e gradual sofisticação do pensamen-
to humano, cujos primórdios remetem à Pré-História. “Medir foi uma maneira 
intuitiva de garantir a sobrevivência”, diz o físico Giorgio Moscati, da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e vice-presidente do Comitê Internacional de 
Pesos e Medidas, órgão gestor do sistema internacional de unidades. Há cerca 
de 30 mil anos, enquanto lascava pedras e manuseava ossos para fabricar 
instrumentos de caça e de defesa, o homem começou a avaliar dimensões. 
Comparava as lascas entre si e analisava se eram adequadas para o uso que 
esperava delas.

Quando caçava, aprendeu — após repetidas tentativas — a calcular a dis-
tância do alvo, a força com que deveria atirar a lança e a velocidade que 
deveria conferir ao arremesso. “Não se trata apenas de um comportamento 
instintivo”, diz o historiador da ciência Ubiratan D’Ambrosio, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). “A capacidade de avaliar di-
mensões surge de um pensamento abstrato que começa a despontar de modo 
tênue nesse homem primitivo.” 

Aves e mamíferos também estimam distâncias e aprendem a dosar a pró-
pria velocidade na hora de conseguir alimento, chegar ao ninho ou fugir de 
um predador. Mas é a relação entre custo e benefício que está por trás dessas 
estimativas. “Ao contrário do que acontece nos humanos, não se trata de 
um processo consciente”, diz o neurofisiologista Gilberto Xavier, da USP. “O 
sistema nervoso desses animais acumula informações a partir de experiências 
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prévias e gera predições baseadas na memória. As estimativas resultam, en-
tão, de um cruzamento de probabilidades.”

[...]

Cada civilização da Antiguidade tinha o seu próprio sistema de medidas. No 
Egito, país onde foi inventada a balança cerca de 5 mil anos antes de Cristo, as 
medições eram consideradas de suma importância. Sustentavam o burocrático 
Estado egípcio. “Como a economia egípcia era baseada na agricultura e na co-
brança de impostos, o uso de medidas padronizadas tornou-se fundamental”, 
diz o egiptólogo Antonio Brancaglion, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os 
escribas, que eram a base da administração e da burocracia do Egito antigo, 
controlavam as aferições, o uso correto das medidas e os registros dos produ-
tos agrícolas.

[...]

MEDIDAS extremas. Superinteressante, São Paulo, edição 186, mar. 2003. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/superarquivo/2003/conteudo_121227.shtml>. Acesso em: 27 set. 

2012.  

• Na lousa digital, você encontra atividades que exploram horas e a 
utilização do relógio (digital e analógico).
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UNIDADE 3 
O mundo e suas formas

Objetivos:

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre esferas, cilindros e cones 
e entre cubos, paralelepípedos, prismas de base triangular e pirâmi-
des; identificar as planificações (moldes) de figuras tridimensionais 
como cubo, paralelepípedo, pirâmide, reconhecendo elementos que 
as compõem (faces, arestas, vértices, lados e ângulos) e reconhe-
cendo triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e círculos, nas 
faces planas de uma figura tridimensional.

Início de conversa

Para planificar objetos, é importante que o aluno compreenda que eles 
são compostos por meio de figuras planas e que essas figuras, chamadas 
polígonos, formam determinados sólidos.

É importante que compreendam também que a esfera não tem uma 
planificação, ou seja, não é possível cortá-la e depois tentar colocá-la no 
plano sem deformações.

Essas habilidades são avaliadas por meio de situações-problema con-
textualizadas, que envolvem a composição e decomposição de figuras, 
reconhecimento de semelhanças e diferenças entre superfícies planas e 
arredondadas, formas das faces, simetrias, além do reconhecimento de 
elementos que compõem essas figuras (faces, arestas e vértices). 

A capacidade de perceber o espaço de diferentes pontos de vista é con-
dição necessária à construção do pensamento geométrico. Inicialmente, 
o espaço para o aluno é algo prático: ele constrói suas primeiras noções 
espaciais por meio dos sentidos e dos movimentos. Esse espaço percebido 
pelo aluno, em que o conhecimento dos objetos resulta de um contato di-
reto, irá possibilitar a construção de um espaço representativo. Os alunos 
serão capazes de representar objetos ausentes.

O objetivo, nesse momento, é desenvolver a capacidade de interpretar 
representações gráficas e habilidades, para representá-las de diversas ma-
neiras, conservando sua proporção.
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Na Roda de Conversa, deixe os alunos observarem a imagem e relacio-
narem todas as formas geométricas possíveis. Em seguida, eles deverão 
observar o ambiente no entorno deles, os objetos de uso, as construções, 
a natureza, relacionando com as formas geométricas. Questione-os sobre o 
que serviu de modelo para o homem copiar essas formas.

Hora do desafio

Para realizar a atividade 1, solicite que tragam para a sala de aula 
imagens antigas e atuais da cidade de Indaiatuba. Aproveite o painel para 
fazer a interdisciplinaridade com as disciplinas de Geografia (a transfor-
mação do espaço), História (o município ontem e hoje, as construções, 
os patrimônios históricos) e com a Língua Portuguesa, na qual poderão 
produzir textos informativos. Peça que discutam, em grupo, as formas das 
construções que identificam no painel e criem outras construções e obje-
tos utilizando as diferentes formas geométricas. Essa atividade pode ser 
relacionada com as aulas de Arte. 

Solicite que recortem os moldes do encarte e montem os modelos de 
sólidos geométricos, propostos na atividade 2. Além desses modelos peça 
que tragam para a sala de aula embalagens, latas, vidros, copos, caixas, 
bolas, etc. Estabeleça todas as comparações possíveis entre esses modelos: 
cubo/pirâmides; cubo/paralelepípedo; destacando número de faces, de 
aresta, de vértices. Explore, primeiramente, no material concreto, para, 
em seguida, realizar as atividades propostas no livro do aluno.

Observe que na atividade 2-B, que indaga a respeito da pirâmide, é pre-
ciso demonstrar ao aluno que ela tem 4 faces porque todas são contadas, 
inclusive a que serve de base.

Na atividade 3, encaminhe a classificação dos sólidos geométricos em 
poliedros e corpos redondos. Observe que todas as atividades partem da 
observação e manipulação do material concreto para o registro escrito, re-
lacionando, em seguida, com a vivência no dia a dia. Solicite que os alunos 
utilizem o geoplano para representar os objetos de estudo. 

A atividade 4, além de definir o que são poliedros, classifica-os em pris-
mas e pirâmides. Compare os sólidos ou modelos de sólidos, estabelecendo 
semelhanças e diferenças entre eles, como está proposto na atividade 5.

Para realizar a atividade 6, faça um arranjo em cima de uma mesa, uti-
lizando os modelos de sólidos. Peça que os alunos desenhem o que veem: 
de frente, de lado, de trás, de cima. Solicite que desenhem, sob diferentes 
pontos de vista, a casa onde moram, uma pessoa e os objetos solicitados 
na atividade 7.
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Outras sugestões

• Apresente para os alunos pilhas de cubos. Solicite que realizem as 
representações sob os pontos de vista solicitados. Se preferir, dispo-
nibilize aos estudantes papel quadriculado para representar as vistas.

• Solicite que os alunos tracem todas as faces dos sólidos e modelos 
de sólidos, estabelendo comparações entre as formas obtidas.

superior

superior

lateral

lateral

frontal

frontal
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