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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 que em duplas grifem.

Verifique na seção “Pense e Responda” que 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 
Biografia: uma história de vida
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.

• 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.

• 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 de modo cooperativo textos de apoio à fala planejada e ade-
quados às necessidades de estudo em diferentes áreas de conheci-
mento.

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 que ali é trabalhado. Para o seu conhecimento, os descritores da 
Prova Brasil 2011 encontram-se abaixo.

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.

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
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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, fotos, etc.).

D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Relação entre textos
D15 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na compara-

ção 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 repetições 

ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.

D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem 
a narrativa.

D8 Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do 
texto.

D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
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

Esta unidade de estudo tem como objetivo criar um espaço de reflexão 
sobre as características da linguagem escrita e promover situações de lei-
tura e escrita de biografias e autobiografias. 

É importante que você trabalhe com o gênero biografia em classe, enfo-
cando sempre que cada pessoa tem sua história biográfica.

Adquira o hábito de toda vez que contar ou ler uma história aos seus alu-
nos apresentar também a biografia do escritor. Se for uma história oriunda 
da cultura popular explique essa origem. 

Para que os alunos percebam as características desse gênero textual, é 
preciso apresentar vários exemplos e discutir com eles aspectos em comum 
entre os textos.

Quando propomos um gênero para trabalhar em sala de aula, a primeira 
atitude deve ser o estudo do gênero com o qual pretendemos trabalhar.

O gênero que será proposto para a produção no final da unidade será a 
autobiografia, para isso faremos um estudo da biografia e depois uma compa-
ração com a autobiografia, já que possuem características semelhantes.
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As principais marcas da autobiografia são:

1. Quanto à análise do contexto de produção:

• O protagonista da história é, obrigatoriamente, o próprio autor;

• Os textos tentam mostrar os principais episódios da vida do autor, de 
forma cronológica. Alguns dão maior ênfase a determinados períodos 
ou acontecimentos;

• Os textos que circulam pela internet ou publicados em livros des-
tinam-se a leitores em geral, sobretudo aos que têm interesse em 
conhecer melhor a vida de determinadas pessoas, sejam elas celebri-
dades ou anônimas.

2. Quanto à análise do plano discursivo:

• As autobiografias são textos com marcas de implicação (o autor se 
mostra no texto). Quanto ao tipo de discurso, predomina o relato, 
uma vez que discorre sobre fatos reais expostos ao leitor. Por isso, são 
textos predominantemente narrativos.

• Quanto ao seu plano global (estrutura geral do texto), as autobiogra-
fias podem se organizar tanto como um texto longo (no caso de livros 
que relatam minuciosamente a história/trajetória do autor) como um 
texto curto (é o caso de textos autobiográficos que circulam na inter-
net ou textos em que o autor quer apenas mostrar passagens de sua 
vida de forma mais objetiva). 

3. Quanto às marcas linguísticas:

• Uso abundante de pronomes pessoais e possessivos na primeira pes-
soa (tanto no singular quanto no plural);

• Os verbos, constantemente, no pretérito perfeito e no pretérito im-
perfeito, e algumas poucas vezes no presente;

• Palavras ou expressões com valor temporal (há dez anos, naquele 
tempo, naquela época, tempo em que, um tempo depois, etc.)

• Marcadores espaciais/marcadores de lugar (era uma região...,  na-
quele lugar..., foi o lugar onde..., etc.).

Na Roda de Conversa, com os alunos em círculo, faça os questionamentos 
sugeridos no Livro do Aluno e direcione a conversa para que os alunos perce-
bam a função destes dois textos (biografia e autobiografia).
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Hora do desafio
Na atividade 1, leia com os alunos a biografia de Monteiro Lobato.
Na atividade 2, com os alunos em duplas, peça para grifarem as palavras 

desconhecidas, discutirem se conseguem compreender o significado pelo con-
texto e depois conferirem 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 par-
ticularmente utilizado no texto.

Na atividade 3, incentive os alunos a pesquisar o nome completo de Mon-
teiro Lobato e a descobrir uma particularidade que aconteceu em relação ao 
seu nome, pois quando nasceu recebeu o nome de José Renato Monteiro Lo-
bato e, mais tarde, por decisão própria, modificou para José Bento Monteiro 
Lobato, só para poder usar uma bengala do seu pai, gravada com as iniciais 
J.B.M.L. Levante com eles, oralmente, as informações sobre a vida de Montei-
ro Lobato, explorando a biografia lida e, em seguida, solicite que listem em 
seus cadernos as que considerarem mais importantes.

Para realizar a atividade 4, os alunos deverão localizar no texto a informa-
ção solicitada relendo-o.

Na atividade 5, os alunos deverão grifar o trecho que justifique a resposta 
da questão anterior. 

Para a atividade 6, você deverá providenciar dicionários para a consulta 
e, antes de disponibilizá-los, deverá discutir o significado da palavra pelo 
contexto.

O objetivo da atividade 7 é a comparação entre textos, analisando as ca-
racterísticas do gênero biografia:

a) Localize com os alunos as características comuns entre a biografia de 
Antônio Zoppi e a de Monteiro Lobato.

b) Discuta com os alunos questionando-os a fim de que percebam qual a 
função social desse tipo de texto.

c) A partir da comparação entre os textos, discuta com os alunos o que 
é uma biografia.

d) Nessa questão, liste com os alunos quais informações estão presentes 
nos dois textos, analisando as marcas linguísticas desse gênero.

e) É muito importante que os alunos percebam que há uma sequência 
temporal e lógica no decorrer do texto, peça que a identifiquem. 
Esse reconhecimento auxiliará na coerência das produções que reali-
zará.

Na atividade 9, em duplas, os alunos deverão fazer a leitura da autobio-
grafia de Monteiro Lobato.

Na atividade 10,  peça para os alunos grifarem as palavras desconhecidas, 
discutirem se conseguem compreender o significado pelo contexto e depois 
conferirem 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 par-
ticularmente utilizado no texto.

Na atividade 11, peça para os alunos compararem a autobiografia lida com 
a biografia de Monteiro Lobato do início da unidade. Os alunos deverão perce-
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ber as semelhanças entre os dois textos.

Na atividade 12, os alunos deverão identificar quem é o narrador de cada 
texto, ou seja, quem fala no texto. É muito importante ler trechos do texto 
que mostrem o narrador, assim o aluno perceberá uma das principais diferen-
ças entre uma biografia e uma autobiografia.

Na atividade 13, converse com os alunos sobre o que é uma autobiografia 
e compare com uma biografia.

Na atividade 14, discuta com os alunos o sentido que a palavra em desta-
que traz no texto. Ressalte a pontuação utilizada, as aspas, e sua função para 
essa expressão.

Na atividade 15, os alunos deverão perceber e localizar no texto as expres-
sões que nos ajudam a situar no tempo, sempre presentes na autobiografia, e 
a importância de utilizá-las para deixar o texto bem escrito. 

Na atividade 16, retome com os alunos os conceitos já estudados no pri-
meiro bimestre, o que é verbo e quais são os tempos verbais (presente, pre-
térito e futuro). Reflita com eles o porquê da predominância dos verbos no 
pretérito nos gêneros estudados.

Na atividade 17, os alunos deverão perceber que os verbos estão conjuga-
dos no mesmo tempo verbal, porém em pessoas diferentes (3.ª pessoa e 1.ª 
pessoa). Converse com os alunos a respeito das conjugações dos verbos e das 
pessoas. Não é preciso aprofundar esse estudo, pois o objetivo aqui é que eles 
percebam a pessoa do discurso dos dois textos (biografia e autobiografia).

Essa atividade é uma preparação para o estudo dos pronomes pessoais.

Na atividade 18, reflita com os alunos para que eles percebam que a pala-
vra me está sendo utilizada para indicar quem está falando no discurso.

Explique para os alunos o que são pronomes pessoais e quais são eles, uti-
lize o box pra isso.

Na atividade 19, os alunos deverão localizar os pronomes pessoais nas fra-
ses. É importante localizar os pronomes em outros textos lidos para os alunos.

Na atividade 20, discuta com os alunos qual a função da palavra minha, 
onde a utilizamos. Dê exemplos de outras situações cotidianas. Converse com 
eles sobre a relação de posse que apresenta.

Apresente o quadro dos pronomes possessivos presente no Livro do Aluno.

Na atividade 21, os alunos deverão localizar no texto os pronomes pos-
sessivos. É importante localizar os pronomes em outros textos lidos para os 
alunos.

Na atividade 22, localize na biblioteca de sua escola um livro de Ana Maria 
Machado, faça a leitura para os alunos e converse sobre a autora, apresentado 
sua biografia. 

Na atividade 23, em duplas, os alunos deverão transformar a biografia de 
Ana Maria Machado, presente no Livro do aluno, em uma autobiografia. Faça 
coletivamente o primeiro parágrafo, discutindo com os alunos as mudanças 
que deverão ser feitas, e depois peça que realizem a atividade.

Após a escrita do texto, na atividade 24, os alunos farão a análise da ativi-
dade 23, verificando todas as mudanças que foram necessárias para a escrita 
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do texto. Observarão os pronomes pessoais, possessivos e também a mudança 
do tempo verbal. 

Aproveite essa atividade para trabalhar a conjugação dos verbos.

Na atividade 25, o estudo será com a escrita de palavras com terminação 
-ansa e -ança. 

Na questão (c), Oriente os alunos a agruparem as palavras de acordo com 
a sua ortografia. A finalidade desse primeiro agrupamento é focalizar que 
só alguns verbos são escritos com s (amansa, descansa, cansa), mas nenhum 
substantivo o é.

Na questão (e), espera-se refinar a reflexão dos alunos, tematizando o 
agrupamento das palavras escritas com ç. A ideia é que agrupem por classe 
gramatical, colocando de um lado substantivos e de outro, verbos. 

Oriente os alunos para que deem um nome para cada um dos grupos, pen-
sando no tipo de palavras que são. Podem nomear o primeiro grupo como 
Nomes, por exemplo, e o segundo como Coisas que a gente faz ou Ações. 
Nesse momento, pergunte aos alunos se tiveram dificuldade em colocar deter-
minadas palavras em um único agrupamento (dança, balança). Explique que, 
dependendo do texto, essas palavras podem estar nos dois grupos, pois podem 
ser verbo ou substantivo. Dê alguns exemplos e diga que, se quiserem, podem 
colocar essas palavras nos dois grupos.

Na questão (f), pretende-se que os alunos percebam que alguns verbos 
podem, também, ser escritos com ç (dança, avança, alcança, balança).

Na questão (g), oriente os alunos para que elaborem registros sobre a ques-
tão estudada.

No item (h), pretende-se que os alunos percebam que os substantivos são 
sempre escritos com ç, mas que alguns verbos podem, também, ser escritos 
com ç.

O objetivo da atividade 26 é fazer com que os alunos reflitam a respeito da 
função da acentuação gráfica, percebendo, assim, que uma sílaba sempre é 
pronunciada com mais intensidade, mesmo sem ser acentuada. Esta atividade 
é uma introdução para o estudo da sílaba tônica.

Na atividade 27, os alunos localizarão a sílaba tônica nas palavras. Peça 
para os alunos, em duplas, realizarem a atividade fazendo a leitura das pala-
vras em voz alta.

Na atividade 28, discuta com os alunos cada item e reflita com eles o que 
estudaram até então. Peça que marquem as alternativas corretas.

Na atividade 29, converse com os alunos que dependendo da posição a 
sílaba tônica possui uma classificação gramatical específica: oxítona, paroxí-
tona e proparoxítona.

Na atividade 30, peça para os alunos classificarem as palavras de acordo 
com a posição da sílaba tônica.

Para as atividades 31 e 32, disponibilize aos alunos jornais e revistas para 
pesquisa e peça que localizem três palavras proparoxítonas. Reflita com os alu-
nos o que as palavras localizadas têm em comum, além de serem proparoxíto-
nas. Questione os alunos a fim de que percebam que todas são acentuadas.

Na atividade 33, os alunos deverão completar o quadro separando as síla-
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bas e localizando a sílaba tônica.

Nas atividades 34, 35 e 36, os alunos farão o planejamento de escrita, a 
produção e a revisão de sua autobiografia. 

Professor, lembre-se de que, para o aluno produzir um texto, devemos 
garantir um trabalho aprofundado com o gênero proposto, através de uma 
sequência didática.

O que devemos garantir numa sequência didática para produção de texto:
1. Apresentação de uma situação (necessidade/motivo de produção).
2.  Seleção do gênero textual (tendo em vista o que dizer, para quem, em 

que local de circulação, etc.)
3. Reconhecimento do gênero selecionado (por meio de)

a) Pesquisa sobre o gênero.
b) Leitura de textos do gênero, explorando e estabelecendo relações 

entre:
- sua função social,
- seu conteúdo temático,
-  sua estrutura composicional (características, tipologia predominan-

te, etc.),
- seu estilo (análise linguística).

          c) Seleção de um texto do gênero para um estudo mais específico:
- de sua função social,
- de seu conteúdo temático,  
- de sua estrutura composicional,
 - de seu estilo (análise linguística).

4.  Produção de texto do gênero, tendo em vista a necessidade apresenta-
da na situação inicial.

5.  Reescrita do texto produzido, com o objetivo de aproximá-lo, o máxi-
mo possível, de seus modelos que circulam socialmente.

6.  Circulação do gênero, tendo em vista o(os) interlocutor(es) definido(s) 
socialmente. 

Na atividade 37, organize uma roda de autobiografias, coloque os alunos 
em círculo e proponha a leitura das autobiografias produzidas. Você pode 
propor que cada aluno leia a sua ou que um leia a autobiografia do outro. 
Exponham na sala de aula as produções realizadas.

Pense e Responda
A primeira questão nesta seção pretende avaliar a habilidade do aluno de 

reconhecer os motivos pelos quais os fatos são apresentados no texto, ou seja, 
as relações expressas entre os elementos que se organizam, de forma que um 
é resultado do outro. 

A segunda questão pretende avaliar a habilidade de estabelecer relações 
entre partes de um texto, identificando substituições que contribuem para a 
continuidade de um texto.
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UNIDADE 2 
Aprendendo com a entrevista

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 da melhor versão possí-
vel no momento, levando em consideração as condições de produção 
estabelecidas.

Início de conversa

É na escola que a maioria das crianças aprende a falar bem em público.
A entrevista é um conteúdo curricular excelente para que o aluno desen-

volva a capacidade de se expressar bem. Para isso, é necessário que você 
apresente bons modelos de entrevistas para serem discutidos e analisados em 
classe. Além disso, é importante que os alunos pesquisem formas de entrevis-
ta e a melhor maneira para registrá-las. Lembre que os alunos já realizaram 
entrevistas em outras situações. Por isso, relembre com eles quais foram essas 
situações e porque precisaram realizar essa(s) entrevista(s). A proposta desta 
unidade é simplesmente um aprofundamento do gênero. 
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Quem não apresenta suas ideias com clareza ou defende mal seus argu-
mentos diante de um grupo, enfrenta problemas tanto na sala de aula como 
na vida profissional. Assim como a língua escrita, a língua oral também pre-
cisa ser bem trabalhada na escola. Ela pode ser ensinada por meio de gêne-
ros como entrevistas, debates, seminários e depoimentos. O seu empenho ao 
apresentar esses gêneros deve ser o mesmo dado aos gêneros escritos como 
fábulas, crônicas, contos, notícias e outros.

Existem vários tipos de entrevista. Ao longo da vida, você vai ler, ouvir ou 
assistir a muitas delas. E talvez até participar de alguma, como entrevistado 
ou entrevistador.

Há entrevistas realizadas com esportistas, políticos, cantores, atores, en-
tre outras pessoas, que são publicadas em jornais e revistas ou veiculadas em 
programas de rádio ou de televisão.

Existem entrevistas coletivas concedidas por autoridades ou grandes ce-
lebridades a diversos jornalistas ao mesmo tempo, cada um representando o 
veículo para o qual trabalha – uma revista, um canal de TV, um jornal.

Há também entrevistas que são realizadas em salas de chat, na internet, 
das quais participam vários internautas, que fazem perguntas diretamente ao 
entrevistado ou por um mediador, que seleciona aquelas a serem respondi-
das.

Existem entrevistas com pessoas que querem conseguir um emprego, en-
trevistas diagnósticas realizadas no consultório médico.

Cada uma dessas entrevistas é realizada em situações diferentes, com ob-
jetivos diversos.  Porém, têm algo em comum: em todas elas, o que se busca, 
por meio de perguntas, é obter informações do entrevistado.

A entrevista é um instrumento básico da investigação jornalística: busca 
coletar informações e transmiti-las aos leitores, ouvintes ou telespectado-
res.

Em uma entrevista, a conversa é dirigida pelo entrevistador. Ele faz as per-
guntas e o entrevistado as responde.

A conversa que acontece durante uma entrevista não é privada, ela será 
divulgada para outras pessoas, tornando-se pública. Portanto, o entrevistador 
costuma planejar suas questões e o entrevistado, em geral, pensa antes de 
respondê-las.

Há dois tipos básicos de entrevista. O primeiro tipo é a entrevista que se 
concentra na pessoa do entrevistado. Busca-se focar o que a pessoa pensa, o 
que ela gosta, como é sua vida. Esse tipo de entrevista é feito, na maioria das 
vezes, com pessoas já conhecidas: artistas, políticos, celebridades.

O segundo tipo é a entrevista que se concentra em um assunto, um con-
teúdo específico que o entrevistado domina. Nesse tipo de entrevista, a vida 
pessoal do entrevistado não tem grande importância.

Uma das características mais marcantes da entrevista jornalística é a alter-
nância pergunta/resposta, que reproduz tão fielmente quanto possível uma 
conversa regrada entre entrevistado e entrevistador, que será lida, assistida 
ou ouvida por um grupo de pessoas interessadas, de alguma forma, na infor-
mação produzida.

Quanto à estrutura, a entrevista jornalística é caracterizada por três mo-
mentos distintos:

1. Introdução/abertura – apresentação breve do(s) entrevistado(s) ou 
da(s) circunstância(s) que levou/levaram à entrevista. Podem também 
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ser dadas informações complementares sobre o contexto da entrevista 
(local, data, condicionantes, etc.);

2. Corpo da entrevista – conjunto de perguntas e respostas. Quanto às 
perguntas, estas são previamente planejadas e, no momento da entre-
vista, são adaptadas ao ritmo da conversa, suscitando esclarecimentos 
ou evitando questões já respondidas;

3. Fecho/considerações finais – momento em que o turno da fala é pre-
dominantemente do entrevistador ou do jornalista editor que se utiliza 
disso para realizar os agradecimentos e/ou apontamentos sobre o ma-
terial produzido.

A entrevista jornalística é um gênero predominantemente oral. O mate-
rial original é preparado, ou seja, passa por um processo de editoração, para, 
posteriormente, ser publicado/veiculado oralmente ou por escrito.

Na Roda de Conversa, comente sobre o que é uma entrevista, pergunte se 
eles já assistiram a uma na televisão ou já leram esse gênero em revistas e 
jornais. Faça as outras questões propostas na Roda de Conversa, no livro do 
aluno.

Hora do desafio

Na atividade 1, peça aos alunos para realizarem a leitura do texto com 
muita atenção para responderem às próximas questões.

Na atividade 2, peça-lhes para grifarem as palavras desconhecidas, discu-
tirem se conseguem compreender o significado pelo contexto e depois confe-
rirem 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 par-
ticularmente utilizado no texto.

Nas atividades 3, 4 e 5, os alunos deverão perceber a estratégia utilizada 
por Isabela para explicar o que é uma entrevista. Discuta com os alunos se 
teria outra forma de explicar, e se essa deu conta da explicação.

Chame a atenção dos alunos para os recursos utilizados por Isabela, reflita 
com os alunos se esses recursos auxiliaram na explicação. Questione como 
seria a explicação sem esses recursos. Os alunos deverão opinar sobre a forma 
que Isabela utilizou para explicar.

Na atividade 6, peça aos alunos para localizarem no texto a forma que a 
mãe de Isabela utilizou para explicar o significado de entrevista e discuta a 
importância do uso do dicionário.

Na atividade 7, peça para os alunos localizarem cada trecho citado no 
texto, realizarem a leitura e identificarem qual dos trechos apresenta  traço 
de humor. Para isso, reflita com eles sobre a forma em que as palavras foram 
usadas, intencionalmente, para produzir no leitor efeito de ironia.

Na atividade 8, os alunos deverão fazer a leitura da entrevista realizada 
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com Ziraldo. Como a entrevista é extensa, utilize estratégias que prendam a 
atenção do aluno, como pedir para cada aluno ler um trecho ou escolher al-
guns para serem os entrevistadores e outros para serem o entrevistado.

Na atividade 9, peça para os alunos que em duplas grifem as palavras des-
conhecidas, discutam se conseguem compreender o significado pelo contexto 
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 par-
ticularmente utilizado no texto.

Na atividade 10, peça para os alunos, em duplas, discutirem a questão 
proposta, buscando reconhecer uma ideia implícita no texto. Converse com 
os alunos sobre as características do Menino Maluquinho, para isso, traga uma 
história dessa personagem para os alunos a conhecerem. Ao realizar este mo-
vimento, há o estabelecimento de relações entre o texto e o seu contexto 
pessoal.

Para a atividade 11, procure na biblioteca da escola ou em outra algum li-
vro que trate da história de Napoleão Bonaparte, imperador francês, e realize 
a leitura de algumas partes interessantes para a turma. Faça relação com a 
pergunta sobre o chapéu do Menino Maluquinho, que Ziraldo diz ser o chapéu 
de Napoleão, conforme a entrevista estudada. 

Na atividade 12, peça para os alunos realizarem a leitura do trecho no 
texto, para compreender o contexto em que está inserido. Traga outros textos 
que tenham o uso das reticências, realize a leitura e reflita com os alunos os 
efeitos gerados por elas para o sentido do texto. Reflita com eles qual o efeito 
provocado pelo emprego das reticências no trecho da entrevista de Ziraldo.

Na atividade 13, analise com os alunos as características dos dois textos, 
a entrevista de Ziraldo e “Isabela entrevista familiares”. Embora tratem do 
mesmo assunto, os objetivos são diferentes, um trata de obter informações da 
vida de Ziraldo e o outro narra uma história. Analise a estrutura dos dois tex-
tos, um com características de uma narrativa e o outro de entrevista. Retome 
com os alunos as características de um texto narrativo.

Na atividade 14, analise com os alunos a estrutura de uma entrevista, peça 
para que, em duplas, localizem as informações solicitadas. Retome com os 
alunos o que é linguagem formal e linguagem informal.

Professor, é importante que os alunos leiam outras entrevistas, em jornais, 
revistas e as que estão no Caderno de Leitura, e façam a mesma análise. 

Para as atividades 15 e 16, você deverá selecionar uma entrevista jorna-
lística, com enfoque em um tema específico, por exemplo: jogo de futebol, 
enchente, terremoto, e uma entrevista de história de vida, como a realizada 
para o Projeto Memória Local.

Assista com os alunos a uma das entrevistas e analise todas as questões 
propostas no Caderno do Aluno. Em outro momento, assista à entrevista do 
Projeto Memória Local e faça a mesma análise.

Oriente a observação dos alunos para cada entrevista apresentada, des-
tacando aspectos importantes para quem está aprendendo a ser um entre-
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vistador: o objetivo da entrevista, as informações obtidas, a adequação das 
perguntas feitas pelo entrevistador, o ajuste das perguntas às respostas do 
entrevistado, as perguntas que nasceram durante a entrevista, etc. Volte à 
mesma entrevista várias vezes: primeiro ouça/veja a entrevista inteira e de-
pois ouça/veja  trechos da entrevista que destaquem determinados aspectos. 
Analise o que se soube a partir da entrevista  e o que faltou saber. Levante o 
que os alunos perguntariam ao entrevistado caso fossem os entrevistadores. 

Na atividade 17, compare com os alunos as entrevistas. Questione-os quanto 
à postura do entrevistador em cada uma das entrevistas, que tipos de perguntas 
foram feitas, qual o objetivo de cada uma, etc. O aluno deverá reconhecer as di-
ferenças entre textos que tratam do mesmo assunto, em função do leitor-alvo, da 
ideologia, da época em que foram produzidos e das suas intenções comunicativas.

Na atividade 18, peça para os alunos analisarem como as perguntas e as 
respostas estão marcadas no texto.

Na atividade 19, discuta com os alunos qual a função das palavras em 
destaque. Essa atividade é uma preparação para estudar os pronomes inter-
rogativos.

Nas atividades 20 e 21, converse com os alunos sobre quais são os pronomes 
interrogativos e qual sua função nas frases e peça para os alunos localizarem-
-nos nas frases propostas no Caderno do Aluno.

Na atividade 22, peça para os alunos analisarem a função das palavras (por 
que, porque, porquê e por quê) em cada frase. Discuta com eles o uso dos 
porquês.

É importante localizar o uso dessas palavras na leitura de outros textos. 
Peça para os alunos, na leitura de outros textos, localizarem o uso dessas 
palavras.

Na atividade 23, peça para os alunos completarem as frases utilizando: por 
que, porque, por quê e porquê.

Na atividade 24, converse com os alunos sobre o que é entrevista de his-
tória de vida e diga a eles que produzirão a partir de agora esse tipo de en-
trevista com o entrevistador escolhido por eles, no Projeto Memória Local na 
Escola (Depoente).

Uma forma de registrar as histórias de vida é por meio da entrevista, 
uma prática de interação entre dois lados: quem conta e quem pergunta 
e ouve. Ao contrário de um interrogatório ou questionário, o que se busca 
é criar um momento de troca e diálogo entre as duas partes, sendo que 
o assunto da conversa é a história de vida de uma delas. Podemos dizer 
que a entrevista é um produto feito em coautoria pelo entrevistado e pelo 
entrevistador. Busca-se transformar a entrevista num momento solene, até 
mesmo sublime, em que a pessoa possa se religar a sua memória e contar 
sua história, com ajuda de um entrevistador atento e respeitoso. É como 
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puxar o fio da memória e deixar que a narrativa flua. Costumamos dizer 
que para uma boa entrevista basta uma primeira pergunta. A partir de en-
tão, é saber ouvir uma história que muitas vezes está simplesmente guar-
dada, pronta para ser contada. Cabe ao entrevistador auxiliar a pessoa a 
organizar as lembranças que vêm à tona em uma narrativa própria. O ritmo 
e o jeito de contar são tão importantes quanto o conteúdo narrado.

Nas atividades 25 a 32, os alunos produzirão um guião, um texto que ser-
virá de base à condução da entrevista, e prepararão todo o processo para a 
realização da entrevista.

A escolha dos entrevistados
Potencialmente, todas as pessoas são parte de nosso patrimônio e suas 

histórias merecem ser preservadas. Mas é praticamente impossível registrar a 
história de todas as pessoas de uma comunidade ou instituição. Como, então, 
definir quais serão as entrevistadas? Essa seleção inclui a definição de crité-
rios pelo grupo. É fundamental retomar as diretrizes do projeto: que memória 
queremos registrar? Que história vamos contar? Esse debate nunca é natural 
ou neutro: ele sempre envolve negociação e prevalência de valores, visões 
de mundo e interesses. O interessante é priorizar a diversidade de registros. 
Em geral, levantam-se muito mais nomes do que o número de pessoas que 
serão efetivamente entrevistadas. A equipe terá que refletir para chegar a um 
consenso.

O roteiro a seguir pode orientar a escolha dos entrevistados:

Definir critérios 
O grupo deve buscar critérios para garantir a profundidade e a diversidade 

de assuntos e enfoques desejados pelo projeto. Sendo a história uma narrativa 
e os entrevistados os autores dessa narrativa, quanto mais diversos, mais rico 
será o resultado. Exemplo: para compor a história de uma empresa, além dos 
dirigentes e trabalhadores, podem ser ouvidos os fornecedores, os consumido-
res e as comunidades onde está inserida.

Roteiro de perguntas
O roteiro é uma sequência de perguntas elaboradas pelo entrevistador (ou 

pelo grupo), que o ajuda na preparação para a entrevista. Não deve ser en-
tendido como um questionário rígido, mas como um guia para estimular o 
entrevistado.

Para a elaboração do roteiro de perguntas, deve-se considerar também os 
seguintes aspectos:

• As perguntas devem ser organizadas sequencialmente, respeitando uma 
ordem lógica e pertinente na entrevista.

• As perguntas devem ser claras, breves e significativas para o tema em 
questão.

• O registro linguístico deve ser adaptado ao entrevistado ou à situação 
da entrevista.

• Devem ser previstas as estratégias para retornar ao tema central da 
entrevista, caso esse se desvie para questões acessórias.

• Número total de perguntas ou tempo de duração da entrevista.
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Agrupe as questões por blocos temáticos sobre: a infância do entrevistado, 

o início da carreira, a vida pessoal, a vida profissional, curiosidades de sua 
vida, sua história relacionada com Indaiatuba, etc. Eleja um desses blocos 
temáticos para, junto com a classe, elaborar perguntas. Durante esta ativida-
de, relembre as características das boas entrevistas e os aspectos observados 
quando foi realizada a análise das entrevistas. Após esta atividade coletiva, 
divida a classe em grupos e entregue um bloco temático para cada grupo 
desenvolver as questões daquele bloco. Oriente-os para que observem o que 
já sabem sobre o entrevistado, de forma a não elaborarem perguntas desne-
cessárias. Após, apresente à turma a produção de cada grupo, para que todos 
possam fazer suas observações e dar suas sugestões. Construa, coletivamente, 
o roteiro final.

Marcando a entrevista e definindo os papéis de cada aluno na realização 
da entrevista 

Após ter o roteiro pronto, já se pode agendar a entrevista. Diga para a 
classe quem vai entrar em contato e qual a melhor data, quando a turma já 
estiver pronta para a realização da entrevista. Em seguida, defina o que preci-
sará ocorrer na entrevista: fazer as perguntas, gravar, acompanhar e assinalar 
em uma lista as perguntas já feitas. Cada grupo que elaborou as questões por 
bloco temático deverá definir quantos entrevistadores participarão (pode ha-
ver vários, desde que as perguntas sejam feitas de forma organizada e o ritmo 
da entrevista seja mantido). Deverá haver, pelo menos:

• uma pessoa responsável por operar o gravador e outra, a câmera foto-
gráfica;

• uma pessoa responsável por tomar notas sobre aspectos não percep-
tíveis na gravação, como uma expressão facial ou um gesto que com-
plementa a fala, uma palavra não bem pronunciada. Essas anotações 
também ajudarão no momento da transcrição;

• uma pessoa que irá acompanhar a lista das perguntas, a fim de verificar 
se alguma pergunta ficou esquecida ou se seria interessante incluir uma 
nova pergunta não prevista no roteiro; 

• uma pessoa para desenhar o entrevistado e todo o cenário.

Nesta atividade, cabe ao professor orientar os alunos sobre cada uma des-
sas tarefas que eles assumirão.

Ensaio da entrevista 

Após ter o roteiro pronto, definido, e os papéis de cada um, faça um en-
saio com os alunos. Promova uma simulação, na qual você será o entrevistado 
e os alunos os entrevistadores. Nessa simulação, crie situações possíveis de 
serem vividas em uma entrevista para ver como os alunos se saem, tais como: 
responda às questões de forma lacônica, com monossílabos; desvie do assun-
to perguntado; fale sobre muitos assuntos; antecipe um assunto ainda não 
perguntado, de forma a que eles tenham que ajustar as perguntas previstas 
no roteiro. Em seguida, analise a forma como ocorreu: ouça a gravação com 
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os alunos e aponte os problemas - se os alunos falaram simultaneamente, 
dificultando a compreensão da pergunta; se há perguntas que necessitam ser 
refeitas ou mesmo descartadas; se o uso do gravador foi adequado; se todas 
as perguntas foram feitas. 

Realização da entrevista

No dia da realização da entrevista, verifique se cada grupo está com os 
instrumentos necessários para a realização da entrevista: gravador, pilhas ex-
tras, lápis ou caneta, papel, prancheta ou caderno para anotar e roteiro da 
entrevista. Os alunos deverão estar cientes de suas funções. No momento 
da entrevista, o professor poderá fazer perguntas não previstas no roteiro e 
sinalizar o grupo caso ocorra repetição de perguntas, por exemplo. Deve, no 
entanto, fazer isso com cuidado para que seja apenas uma intervenção pontu-
al e a entrevista seja realizada pelos alunos.

Avaliação da entrevista

Na primeira aula após a realização da entrevista, é importante fazer uma 
rodada para que todos possam manifestar suas impressões e falar sobre o que 
acharam da entrevista. Utilize o roteiro para a avaliação proposto no Caderno 
do Professor. Nessa ocasião, é muito importante que o professor retome todo 
o processo, marcando as aprendizagens realizadas, os avanços que os alunos 
realizaram. Cabe aqui também levantar as falhas que possam ter ocorrido na 
realização da entrevista e retomar porque elas ocorreram. Aqui, vale destacar 
que uma boa entrevista depende da capacidade de interação do entrevistador 
com o entrevistado e de seu conhecimento sobre o assunto.

Registro escrito da entrevista

A transcrição da entrevista, embora trabalhosa, é muito importante pelas 
aprendizagens que pode promover, pois consiste em um trabalho de transposi-
ção da linguagem oral para a linguagem escrita. Selecione um trecho em que 
haja a presença de elementos da língua oral, que possam ser trabalhados com 
a classe e analise com os alunos de que forma se podem representar, na língua 
escrita, os recursos que apoiam a língua oral, como os silêncios, os gestos, o 
tom de voz e as expressões faciais que acompanham uma interjeição. Outro 
aspecto que deve ser enfocado é o que pode ser eliminado sem comprometer 
o conteúdo (as repetições e gaguejos, algumas interjeições, por exemplo: né, 
então, aí, etc.).

Depois de a entrevista ser transcrita, é muito importante que o entrevistado 
possa rever o texto final de forma a ser possível corrigir pequenos erros, escla-
recer ambiguidades e receber a autorização final de publicação da entrevista.

Pense e Responda
A primeira questão desta seção tem o objetivo de avaliar a habilidade de o 

aluno reconhecer a utilização de elementos gráficos (não verbais) como apoio 
na construção do sentido e na interpretação de textos que utilizam linguagem 
verbal e não verbal

A segunda questão pretende avaliar a compreensão do aluno no uso dos 
porquês.
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UNIDADE 1 
Muitas etnias... tantas pessoas! 
Os números compõem uma 
cidade

Objetivos:

• 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, 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 regula-
ridades 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 envolvam a 
multiplicação e a divisão. 

• Vivenciar processos de resolução de problemas, percebendo que 
para resolvê-los é preciso compreender, propor e executar um plano 
de solução, verificar e comunicar a resposta.

Início de conversa

Um senhor feudal estava decidido a matar um corvo que tinha fei-
to ninho na torre de seu castelo. Repetidas vezes tentou surpreender 
o pássaro, mas em vão: quando o homem se aproximava, o corvo voa-
va de seu ninho, colocava-se vigilante no alto de uma árvore próxima, 
e só voltava à torre quando já vazia. Um dia, o senhor recorreu a um 
truque: dois homens entraram na torre, um ficou lá dentro e o outro 
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saiu e se foi. O pássaro não se deixou enganar e, para voltar, esperou 
que o segundo homem tivesse saído. O estratagema foi repetido nos 
dias seguintes com dois, três e quatro homens, sempre sem êxito. 
Finalmente, cinco homens entraram na torre e depois saíram quatro, 
um atrás do outro, enquanto o quinto aprontava o trabuco à espera 
do corvo. Então o pássaro perdeu a conta e a vida.

As espécies zoológicas com sentido do número são muito poucas. 
E a percepção de quantidade numérica nos animais é de tão limitado 
alcance que se pode desprezá-la. Contudo, também no homem isso 
é verdade. Na prática, quando o homem civilizado precisa distinguir 
um número ao qual não está habituado, usa conscientemente ou não 
— para ajudar seu sentido do número — artifícios, tais como a compa-
ração, o agrupamento ou a ação de contar.

Disponível em: <http://www.somatematica.com.br/numeros.php>. 

Acesso em: 23 jul. 2010. (Adaptado).

E as crianças? Será que elas têm senso numérico como o corvo da histó-
ria?

A faculdade humana natural de reconhecimento imediato de quantida-
des se resume a, no máximo, quatro elementos. Este senso numérico é a 
faculdade que permite reconhecer que alguma coisa mudou em uma pe-
quena coleção quando, sem seu conhecimento direto, um objeto foi tirado 
ou adicionado à coleção.

O senso numérico não pode ser confundido com contagem, que é um 
atributo exclusivamente humano que necessita de um processo mental.

O desenvolvimento da noção de número depende das experiências que 
são vividas pela criança, mesmo antes de entrar na escola. E, nem todas 
passam pelas mesmas experiências, o que acentua a responsabilidade da 
escola.

Aproveite as diferentes possibilidades de trabalhar com números, explo-
rando a chegada dos imigrantes na região de Indaiatuba, dando significado 
matemático e histórico para os fatos. 

Na Roda de Conversa, estimule a oralidade deixando os alunos relatarem 
fatos que conhecem sobre as diferentes etnias que formaram a população 
do município; quais os aspectos positivos dessa troca entre diferentes cul-
turas. Questione-os sobre o significado de imigrante e as contribuições que 
trouxeram para a região.
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Em seguida, analise com os alunos sobre como é feita a coleta dos dados 
demográficos, econômicos e sociais de determinada região. Explique tam-
bém porque a coleta desses números é importante para a administração 
da cidade.

Chame a atenção para que percebam como a matemática está presente 
em todas as situações do cotidiano.

Hora do desafio

Na atividade 1, o aluno terá oportunidade de ler algumas informações 
sobre a chegada dos imigrantes na região de Indaiatuba. Explore essas da-
tas, envolvendo medidas de tempo: anos, séculos, numeração romana, etc. 

Na questão da numeração romana, retome o que os alunos aprenderam 
no bimestre anterior. Verifique os conhecimentos prévios dos alunos para 
rever esse sistema de numeração e avançar nas representações numéricas 
utilizando esses símbolos. Explique o processo aditivo e subtrativo da nu-
meração romana; sua aplicação na leitura de horas, capítulos de livros, 
representação de monarcas, na escrita do milhar (M), etc.

Na atividade 2, você terá a oportunidade de explorar o censo popula-
cional do município de Indaiatuba ao longo dos anos. 

Solicite aos alunos que façam a representação da tabela populacional 
num gráfico de barras, numa contagem (escala) de 1 000 em 1 000, confor-
me indicação no livro do aluno.

Proponha a análise e reflexão das questões apresentadas para que os 
alunos busquem alternativas de solução.

• Se apenas 142 habitantes moravam na Freguesia, onde moravam os 
demais? 

Freguesia = agrupamento, conjunto de fregueses de uma determinada 
paróquia ou freguesia. Isto significa que essas pessoas (142) moravam no 
entorno da paróquia, enquanto a maioria trabalhava nas lavouras e fazen-
das de café da região.

Portanto, 2 026 – 142 = 1 884 pessoas trabalhavam nas lavouras.

Utilize o ábaco e o material dourado para encaminhar a solução da 
questão, facilitando a compreensão do aluno na utilização de recursos da 
subtração. Encaminhe, paralelamente, o algoritmo da subtração, para que 
o aluno, aos poucos, possa abstrair o uso do algoritmo sem a utilização de 
material de apoio. 
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 Na questão: Em 1872, 1 689 habitantes da região eram escravos [...], 
os alunos deverão resolver a situação pela ideia comparativa de subtração, 
ou seja:

3 749 (população em 1872) – 1 689 (escravos) = 2 060 (não eram escravos).

Aproveite para fazer a decomposição desses números; sucessor e ante-
cessor; valor posicional; etc.

A questão seguinte também se resolve com a ideia comparativa da sub-
tração:

7 070 (população de 1920) – 2 026 (população de 1872) = 5 044 (pessoas 
a mais em 1920).

Aproveite e peça para o aluno confirmar os resultados das operações, 
utilizando a operação inversa, nesse caso a operação inversa da subtração 
é a adição e vice-versa.

Por exemplo: 5 044 + 2 026 = 7 070. O resto ou diferença somado com o 
subtraendo deve resultar no minuendo.

Termos da subtração:

Minuendo 9
Subtraendo - 4

Resto ou diferença 5

Na questão: Em 1980, a população do município de Indaiatuba era de 
56 237 [...], antes de encaminhar o cálculo do dobro, você poderá solicitar 
que façam estimativas de quanto seria o dobro dessa quantia, para, em segui-
da, encaminhar o cálculo. Poderão conferir o resultado na calculadora. Após 
isso, deverão identificar o ano em que a população ultrapassou esse número 
de habitantes. Quantos habitantes a mais?

Existe na tabela uma situação que corresponde ao dobro (a população de 
1984/1999). Lance o desafio e deixe os alunos encontrarem a resposta corre-
ta. Em seguida, deverão calcular o aumento populacional de 1996 para 1999.

Na atividade 3, retome a organização do sistema de numeração decimal 
em ordens e classes; valor posicional; a leitura e a escrita por extenso de 
números.

A atividade 4 tem a finalidade de retomar a decomposição de números 
pela adição do valor posicional de cada algarismo:



174

M
at

em
át

ic
a

10 000 + 9 000 + 600 + 90 + 7 = 10 000
 9 000
 600
 90
 7 

 19 697

No segundo momento, deverão fazer a decomposição pelo processo multi-
plicativo:

1 x 10 000 + 9 x 1 000 + 6 x 100 + 9 x 10 + 1 x 7 =

10 000 + 9 000 + 600 + 90 + 7 = 19 697

Apresente outras situações para o aluno decompor, favorecendo a compre-
ensão do processo.

Na atividade 5, solicite aos alunos que representem no ábaco os números 
indicados. O objetivo é dar ênfase no uso do zero como representação de 
ordens vazias. Questione: Como ficaria a escrita desses números sem o zero? 
Estaria representando a mesma quantidade? Por quê?

Em seguida, encaminhe a representação no ábaco de papel, o que facilitará 
a compreensão da escrita de quantias com ordens vazias.

A atividade 6 poderá ser resolvida organizando a expressão numérica en-
volvendo a adição e a subtração.

57 + 84 – 26 = 

154 - 26 = 125

Os alunos deverão compreender que uma expressão numérica é uma se-
quência de números ligados por sinais de operação. Nas expressões envolven-
do somente adição e subtração, as operações são resolvidas de acordo com a 
ordem em que aparecem.

Quando aparecem parênteses, as operações dentro desses símbolos são 
efetuadas primeiro.

Na atividade 7, a multiplicação poderá ser resolvida de três maneiras: 1.º 
partindo da soma de parcelas iguais; 2.º pelo algoritmo de multiplicação utili-
zando a tabuada do 6, sendo o multiplicador apenas na ordem das unidades, 
isto é, fator menor que 10. Chame a atenção para o caso da reserva para a 
ordem das dezenas e dos fatores que compõe a operação da multiplicação; 3.º 
aplicando a propriedade distributiva em relação à adição. Pode-se decompor o 
multiplicando em parcelas (10 + 2) e multiplicar cada parcela por 6, somando- 
-se os resultados parciais, para obter o produto final. 

A proposta da atividade 8 apresenta o multiplicador com duas ordens: uni-
dade e dezena, ou seja, fatores maiores que 10. Destaca também a proprie-
dade comutativa da multiplicação, em que a ordem dos fatores não altera o 
resultado ou produto.
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No primeiro momento, a resolução da questão será encaminhada por meio 
da malha quadriculada, empregando a propriedade distributiva da multiplica-
ção em relação à adição. No caso de ambos os fatores serem maiores que 10, a 
malha será decomposta em quatro regiões. A partir das 4 parcelas encontradas 
na malha quadriculada, o aluno fará o registro e a adição dessas parcelas: 10 
+ 4 X 10 + 2. 

A atividade 9 apresenta a resolução da multiplicação com fatores maiores 
que 10 por meio do algoritmo. Nesse momento, o aluno deverá refletir nas 
ordens que compõe o número. Aplicando a propriedade distributiva da multi-
plicação em relação à adição, obterá as seguintes parcelas:

• 2 unidades multiplicadas por 14 unidades resulta em 28 unidades = 2 
dezenas e 8 unidades;

• 10 unidades multiplicadas por 14 resultam em 140 unidades, ou seja, 
14 dezenas e zero unidades = 1 centena, 4 dezenas.

• Observando esse encaminhamento, o aluno pode perceber que em 
toda multiplicação com fatores maiores que 10, a segunda parcela 
resulta na multiplicação por dezenas, o que resultará em dezenas 
exatas, havendo sempre um zero na ordem das unidades.

Como os algoritmos das operações também vão se modificando e simplifi-
cando, com o tempo passou-se a deixar vazia a ordem das unidades ao mul-
tiplicar as dezenas. No entanto, é importante que o aluno conserve o zero 
na ordem das unidades até adquirir firmeza ao efetuar o algoritmo da multi-
plicação. Providencie para a atividade final folhas de malha quadriculada. A 
última situação desta atividade apresenta uma regularidade da multiplicação: 
ao multiplicar um número natural por 10, 100, 1 000, etc., basta acrescentar 
o 0 à direita do número. Verifique se os alunos vão entender bem essa regula-
ridade. Dê outros exemplos na lousa e faça intervenções individuais, quando 
necessário.

As atividades 10 e 11 têm a finalidade de constatar em situações do coti-
diano como utilizamos os múltiplos de dois ou mais números. Proponha outros 
desafios para que os alunos encontrem a solução.

A atividade 10 explora a noção de múltiplos de dois números naturais, 
podendo encaminhar a reflexão do aluno por meio da tabuada. No entanto, 
deixe claro que podemos obter múltiplos multiplicando um número por qual-
quer outro número natural, que são infinitos.

Na atividade 11, oriente-os para que marquem no relógio a que horas as 
duas medicações serão tomadas juntas novamente. Isso ocorrerá às 8 horas 
do dia seguinte. 



176

M
at

em
át

ic
a

A atividade 12 apresenta a divisão, repartindo uma quantia em partes 
iguais. Deixe os alunos buscarem diferentes formas de solucionar o problema. 
Socialize os caminhos que eles encontraram para obter a resposta. Em segui-
da, encaminhe a resolução por meio do algoritmo da divisão  — processo longo 
e curto — efetuando paralelamente os dois processos, facilitando a compre-
ensão do aluno.

Explique aos alunos que, para verificar se uma operação está correta, pode- 
-se fazer a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação, 
portanto: 156 : 6 = 26 e 26 X 6 = 156.

Na segunda situação-problema, pretende-se saber quantas vezes uma quan-
tidade cabe em outra. Essa situação poderá ser resolvida pelas subtrações su-
cessivas. Deixe os alunos resolverem a situação à maneira deles, socialize e, 
em seguida, encaminhe o algoritmo da divisão.

Nesse caso, é possível compor 23 pacotes com 8 bombons, sobrando 3.

Apresente outras situações-problema que envolva as duas ideias da divisão, 
para facilitar a compreensão do aluno. 

Outras sugestões

• Apresente situações-problema que envolvam duas ou mais noções es-
tudadas nesta unidade. Por exemplo:

Para uma festa na colônia suíça, dona Gertrudes fez 276 doces de maçã. 
Quantas caixas poderá compor com 6 doces em cada uma? Quanto receberá se 
vender cada caixa a R$ 3,00? De quanto será o lucro se gastou R$ 70,00 com 
ingredientes e embalagens?

Chegaram à região de Indaiatuba 56 famílias estrangeiras. Cada família 
tinha em média 6 pessoas. Quantas pessoas chegaram para morar na região? 
Esses famílias foram distribuídas em 8 comunidades. Quantas pessoas ficaram 
em cada comunidade? 

Do total dessas pessoas que chegaram, 112 eram adultos. Quantas eram as 
crianças?

• Pesquise dados sobre as festas típicas realizadas na região e explore 
situações-problema com esses dados.
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UNIDADE 2 
Correr contra o tempo

Objetivos:

• Utilizar em situações-problema unidades usuais de temperatura, me-
didas de tempo em realização de conversões simples entre dias e 
semanas, horas e dias, semanas e meses, e o sistema monetário bra-
sileiro.

Início de conversa

Professor, o quadro abaixo traz informações para subsidiá-lo, não é neces-
sário realizar leitura aos alunos.

Medindo o tempo

Vivemos numa civilização cuja matemática tem base decimal (a 
soma do número de dedos de ambas as mãos), no entanto não se 
mede o tempo em grandezas decimais. 

De fato, dividimos o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos, os 
minutos em 60 segundos.

A tradição de dividir uma grandeza em 60 unidades, que por sua 
vez também se dividem em 60, teve origem na Babilônia e é conheci-
da como Notação Sexagesimal, ou Numeração de Base 60.

Os povos da Babilônia chegaram à base 60, usando a anatomia de 
uma só mão.

Em vez de contarem dedos, contavam as falanges dos dedos indi-
cador, médio, anelar e mindinho, e obtinham a unidade básica usada 
no seu comércio, que ainda hoje usa-se: a dúzia.

Depois, contavam uma dúzia para cada um dos cinco dedos e obti-
nham a base do seu sistema de numeração: 60 (5 x 12).

O que isso tem a ver com a medição do tempo? Dividindo o dia em 
24 horas o que equivale a 2 x 12, duas dúzias, já que os povos babilô-
nicos dividiam o dia em 12 horas. Mais tarde os Egípcios dividiram-no 
em dois períodos de 12 horas (12 de dia e 12 de noite), tendo essa 
tradição sido adotada por nós.
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Divide-se, assim, o dia (que corresponde ao tempo aproximado do 
período de rotação da Terra) em 24 horas, cada hora em 60 minutos, 
cada minuto em 60 segundos.

A palavra hora, deriva do grego: hora, que significa “tempo de 
dia”. A qual foi adotada pelo latim e chegou até nós. Minuto, deriva 
do latim: minotu, que significa “pequeno, pequena parte, reduzido, 
diminuído”, “diminuir, reduzir”. O segundo chama-se assim por resul-
tar da segunda divisão da hora (1/60 de 1/60 de 1 hora).

Apesar das suas remotas origens, a medição do tempo correspon-
dente a um dia de 24 horas, a hora de 60 minutos e o minuto de 60 
segundos só se tornou comum por volta do ano de 1600, altura em 
que os mecanismos de medição de tempo passaram a dispor da neces-
sária precisão. Nessa altura, definia-se o dia solar como um conjunto 
de 86 400 segundos.

Se a origem da divisão do tempo se perde nos confins da História, 
a sua prática corrente data apenas de alguns séculos. E tudo isso co-
meçou na Babilônia, juntamente com a escrita, a astronomia, entre 
muitas outras descobertas...

Disponível em: <http://www.jornalextra.info/index.php?option=com_content&
view=article&id=99:medindo-o-tempo&catid=38:curiosidades&Itemid=62>. Acesso 

em: 16 set. 2010. (Adaptado).

Estimule a oralidade do aluno na Roda de Conversa, encaminhando a 
reflexão sobre o tempo medido pelos relógios e a influência na vida coti-
diana das pessoas. Como esse fato determina o dia a dia de cada um? Como 
as tarefas do dia são determinadas em função do tempo? Além do tempo 
cronológico, como o tempo da natureza (temperatura) influi na vida das 
pessoas: comportamento, atividades, alimentação, humor, hábitos, etc.? 

Outras medidas que fazem parte do cotidiano: sistema monetário (mede 
o valor de objetos e mercadorias); medida de capacidade (mede quantidade 
de leite, café, água, suco, refrigerante); medidas de comprimento (distân-
cia entre a casa e a escola ou o trabalho; velocidade — km/h do veículo); 
medidas de massa (o peso do almoço no restaurante por quilo); etc.

Para algumas pessoas, cumprir uma tarefa num tempo determinado de-
cide a vitória ou a derrota do objetivo a que se propôs, como é o caso dos 
atletas. 

Verifique se os alunos se lembram de situações (maratonas, corridas auto-
mobilísticas, natação) em que o campeão venceu por milésimos de segundo.

Hora do desafio

Na atividade 1, solicite que leiam o texto referente à  25.ª Maratona dos 10 
Km Tribuna FM, que ocorreu em Santos, em maio de 2010, assinalando todos 
os registros de tempo que aparecem no texto, como sugere-se na atividade.
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Ao encaminhar a atividade 2, analise com os alunos o texto informativo 
sobre a divisão do tempo em horas, minutos e segundos, utilizando a base 
60 e a representação escrita dessas medidas. 

Em seguida, explore os registros de tempo do texto da atividade 1, con-
forme as propostas indicadas nas atividades do livro do aluno, de acordo 
com as marcações dos atletas. 

Ao solicitar o cálculo da diferença de tempo entre os atletas, oriente-os 
para que efetuem a operação, somando ou subtraindo: hora/hora, minuto/
minuto, segundo/segundo. Verifique os casos em que for necessário utili-
zar de recurso (fazer transposições) para efetuar o cálculo. Por exemplo: 

                       1h 20min 16s

                                         -  50min 0s

  30min 16s

Diminua os segundos: 16s - 0s = 16s.

Explique para o aluno que não é possível subtrair 50min de 20min. Por-
tanto, é preciso transpor a hora em minutos.

1h = 60min + 20min = 80min.

80min - 50min = 30min.

Resultado da subtração: 30min16s.

Para calcular a diferença de tempo registrado entre o primeiro lugar 
masculino e o primeiro lugar feminino, o aluno deverá fazer a transposição 
de minutos para segundos.

1.º lugar feminino: 33min04s.

1.º lugar masculino: 28min18s.

Não é possível subtrair 18s de 04s. Portanto, é preciso transformar o 
minuto em segundos.

 32 64

                       33min 04s

                                           - 28min 18s

  04min 46s

Assim, a diferença entre o atleta masculino e o feminino é de 04min e 
46s.

Outra possibilidade é transformar todos os dados em segundos e efetuar 
a conta, voltando a transformar o resultado em minutos e segundos.

Os alunos poderão resolver as situações tendo o relógio como apoio e 
registrar os resultados constatados.

A atividade 3 apresenta mais uma unidade de medição, o grau centígra-
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do ou grau Celsius, representada pelo símbolo ºC. Atualmente essa medida 
faz parte do cotidiano dos alunos, principalmente nos grandes centros, 
onde existem termômetros nas ruas marcando a temperatura do ar. Tam-
bém podemos medir a temperatura dos ambientes e do corpo, utilizando 
como instrumento o termômetro. 

Leve para a sala de aula um termômetro clínico para medir a tempera-
tura dos alunos. Faça o registro dessas medições na lousa para analisar os 
dados.

Nesta atividade, você poderá explorar várias medidas de tempo: data 
(utilizando o calendário); horas (utilizando o relógio) definindo horário da 
manhã, tarde ou noite; medida de temperatura (utilizando termômetro de 
ambiente e o clínico). 

Você poderá encaminhar uma pesquisa para verificar a que temperatura 
a água entra em ebulição, se a temperatura de ebulição da água é igual em 
todos os lugares. Por exemplo: na praia e na cidade de Indaiatuba. 

A que temperatura a água começa a descongelar? Esse é um assunto rico 
para fazer a interdisciplinaridade com a área de Ciências, complementan-
do o conhecimento do aluno.

Destaque a importância de saber ler medidas em graus, para identificar 
a temperatura do corpo e constatar casos de febre, o que significa que a 
pessoa não está bem da saúde. 

Na atividade 4, o aluno perceberá a importância do calendário para 
registrar datas do presente, do passado e do futuro.

Para situar os fatos durante o ano, também podemos dividi-lo em perío-
dos: bimestre (2 meses); trimestre (3 meses); semestre (6 meses); quinze-
na; mês; etc. Explore situações do cotidiano do aluno: Há quantos bimes-
tres de aula durante o ano? Quantos trimestres? Quantos semestres? Em 
que bimestre ocorre o aniversário do aluno? É no 1.º ou no 2.º semestre? 

Solicite aos alunos que tragam um calendário atual e marquem as datas 
de início das estações do ano. Num segundo momento, você pode pesquisar 
com os alunos a estação, o bimestre ou o trimestre em que foram regis-
tradas as temperaturas mais frias e as mais quentes de Indaiatuba até o 
presente momento.

Na atividade 5, novamente é favorecida a interdisciplinaridade com a 
área de Ciências. Amplie essa atividade estabelecendo relações possíveis en-
tre dias/semana/mês/bimestre/trimestre/semestre/décadas/séculos/etc.

Completando o quadro, os alunos poderão perceber o problema ambien-
tal causado pelo lixo e a responsabilidade de cada um em relação a esse 
problema, dando ênfase à necessidade de reciclar. 

Ao realizar a atividade 6, o aluno terá noção de como poderá dividir 
o tempo, realizar as tarefas necessárias e chegar no horário marcado aos 
compromissos assumidos. Proponha outros desafios desse tipo para o aluno 
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resolver. Por exemplo: dividir o horário no período que está na escola, de-
finindo o tempo necessário para cumprir com todas as tarefas; relacionar 
as tarefas que terá que realizar no período em que não está da escola, de-
finindo horários para cumpri-las; como organiza o tempo para não chegar 
atrasado à escola. Ajude os alunos a encontrar estratégias para calcular o 
tempo e resolver essa situação.

Depois que todos tentarem resolver individualmente, socialize as estra-
tégias e, se necessário, realize passo a passo na lousa.

Outras sugestões

• Realize o experimento a seguir para que o aluno constate a necessi-
dade de utilizar instrumentos para medir temperaturas, não sendo 
seguro a eficácia das sensações. 

Coloque 4 recipientes enfileirados sobre uma mesa, sendo o 1.º com água 
quente (cuidado, não muito quente); o 2.º e o 3.º com água na temperatura 
ambiente e o 4.º com água gelada.

Solicite aos alunos que coloquem a mão esquerda no recipiente 2 e a 
direita no recipiente 3. Aguardem alguns instantes.

Peça que mudem a mão esquerda para o recipiente 1 (com água aqueci-
da) e a direita para o recipiente 4 (com gelo). Aguardem alguns instantes.

Depois, peça que coloquem as mãos onde elas estavam anteriormente, 
ou seja, nos recipientes com água na temperatura ambiente. 

• Faça questionamentos: 

O que você sentiu? Qual água está fria? Qual está quente?

Você deve ter tido a sensação de que a água do recipiente 2 está mais 
fria do que a água do recipiente 3. Mas elas estão à mesma temperatura, 
pois ambas foram recolhidas da torneira!

Podemos concluir que o nosso tato nos engana e por isso não é um bom 
instrumento para medir temperaturas!

Os alunos não deverão saber que tipo de água foi colocada nos potes 
2 e 3. Para isso, os recipientes podem ser colocados dentro de caixas de 
papelão para que não identifiquem o conteúdo.

Aproveite para medir a temperatura dos recipientes utilizando um ter-
mômetro, fazendo o contraponto com as sensações dos alunos.

A finalidade do experimento é constatar que não se pode confiar no tato 
para medir temperatura (no caso mais específico, a febre), mas utilizar o 
instrumento próprio para esse fim.
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UNIDADE 3 
A matemática nos campos de 
futebol

Objetivos:
• Reconhecer semelhanças e diferenças entre esfera, 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 
compõem (faces, arestas, vértices, lados, ângulos) reconhecendo tri-
ângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e círculos, nas faces pla-
nas de uma figura tridimensional.

• Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em dife-
rentes contextos do cotidiano e de outras áreas de conhecimento, os 
conceitos e procedimentos matemáticos abordados neste ciclo.

Início de conversa

Ao observar o campo de futebol, pode-se identificar nele várias figuras ge-
ométricas, vários ângulos, segmentos de retas, pontos, circunferências, raio, 
diâmetro, perímetro, áreas, diagonais, arco, podendo, assim, se trabalhar 
com medidas e suas transformações, ou seja, metros e centímetros. Além de 
calcular o perímetro de um campo de futebol, suas áreas, área do gol, etc.

Para além do retângulo do jogo, tem o grande círculo, as meias-luas, as 
pequenas e as grandes áreas, os cantos, a bola, a rede que tem pequenos 
quadrados, etc. Como se não bastasse, os treinadores agora orientam suas 
equipes de acordo com as formas geométricas: há os losangos, os triângulos 
normais e triângulos invertidos, os quadrados. Táticas de todas as formas e 
feitios geométricos. Um treinador precisa conhecer matemática e geometria 
para conseguir vencer no mundo do futebol. 

Encaminhe a Roda de Conversa para que o aluno perceba que a presença 
da matemática está em todos os jogos: no tempo de jogo; na marcação dos 
pontos; no número de jogadores; no número de peças ou cartas; no uso de 
objetos, por exemplo, o dado; na classificação dos ganhadores; etc. 

Hora do desafio
Observando o campo de futebol, na atividade 1, solicite aos alunos que 

nomeiem as figuras planas, ou bidimensionais, que identificam. Eles deverão 
apontar retângulos de vários tamanhos e o círculo. 

Na atividade 2, os alunos deverão representar o campo de futebol na ma-
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lha quadriculada, utilizando a escala, ou seja, representando cada 10m em 1 
quadrinho de 1 cm. Para que o aluno compreenda o conceito de escala, antes 
de encaminhar a atividade no livro do aluno, faça atividades práticas na sala 
de aula, usando barbante para medir alguns objetos. Por exemplo: solicite aos 
alunos que representem o comprimento da lousa com um pedaço de barbante. 
Eles deverão dobrar esse barbante em 10 pedaços iguais e representar numa 
folha de papel a medida que encontraram. Deverão fazer o mesmo com a 
medida da largura. Dessa forma, terão reduzido o tamanho da lousa 10 vezes. 
Poderão reduzir, também, o tamanho da sala, da carteira, etc. Em seguida, 
encaminhe a atividade proposta na atividade 2, orientando-os que iniciem o 
campo de futebol a partir do segundo quadrinho, de forma que o gol fique 
centralizado. 

Você também poderá realizar essa atividade medindo os lados do pátio da 
escola, somando essas medidas para constatar quanto mede seu contorno.

As propostas seguintes têm a finalidade de demonstrar a aplicação, na prá-
tica, do cálculo de perímetro: para colar rodapés, fechar terrenos com cercas 
ou muros, etc.

Na atividade 3, os alunos deverão voltar à malha quadriculada e seguir as 
suas instruções.

Partindo do ponto A, o jogador correu até o ponto B; seguiu até o ponto C 
e foi até o ponto D; do ponto D, correu até o ponto E, mudou de direção, foi 
até o ponto F e... gooooolllll! 

Explique aos alunos que cada vez que o jogador mudou de direção um ân-
gulo foi formado. O ponto de encontro das duas semirretas (partes de uma 
reta) forma o vértice do ângulo. Os alunos poderão procurar ângulos na sala 
de aula, na carteira, no livro, na porta e janelas, etc.

Ao observar a imagem da casa, os alunos poderão perceber a importância e 
aplicação dos ângulos nas situações do dia a dia: nas construções dos telhados 
para ajudar no escoamento da água da chuva. Nos países onde cai neve, o 
ângulo de inclinação é maior, para facilitar o escoamento da neve, nas portas 
e janelas, nos portões, etc.

Os alunos poderão observar que os ângulos são utilizados em muitas situ-
ações: nas esquadrias de portas e janelas, nos portões, nas molduras de qua-
dros, nas construções de paredes, nos campos de futebol, etc.

Na atividade 4, solicite aos alunos que utilizem um lápis colorido para 
indicar o trajeto da Igreja Matriz até a casa de Isabel, seguindo suas ordens: 
domingo Isabel foi à missa na Igreja Matriz. Quando saiu da Igreja seguiu pela 
Rua Candelária até a Rua da Quitanda. Virou à direita, passou em frente ao 
Teatro Municipal, seguiu pela Rua Nova até a Rua da Tropa. Virou à esquerda e 
chegou a sua casa, localizada no meio do quarteirão, do lado direito.

Em seguida, deverão representar o mesmo trajeto na malha quadriculada, 
partindo do ponto A, identificando mudanças de direção e os ângulos forma-
dos no trajeto. 

Utilizando lápis de outra cor, peça que indiquem a trajetória da casa de 
Isabel até a Igreja Matriz, passando pela Câmara Municipal. Da mesma forma, 
deverão apontar as direções e os ângulos desse trajeto.
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Utilizando novamente o campo de futebol, direcione a observação do aluno 
para a linha divisória, definindo uma parte do campo para cada time. Deverão 
identificar os mesmos elementos em cada parte do campo. Encaminhe o con-
ceito de simetria, partindo do campo de futebol para elementos da natureza, 
as construções, os objetos.

Os alunos deverão identificar o eixo de simetria nas imagens da atividade 
5. Oriente-os a criarem figuras simétricas dobrando folhas de papel, dese-
nhando figuras na metade da folha. Após recortar o desenho e ao abrir a folha, 
terão uma figura simétrica. 

Em folhas quadriculadas, poderão criar mosaicos, formando barras ou utili-
zando a folha inteira para decorar cadernos, cartões, objetos, etc. Por exemplo:

Na atividade 6, aproveite para trabalhar com o professor de Arte, explo-
rando a noção de polígono.

Toda linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta (partes 
de uma reta), chama-se polígono.

Todo polígono, por ser uma linha fechada, limita uma região chamada in-
terna. Os alunos poderão identificar polígonos na sala de aula no contorno da 
lousa, da carteira, da capa do livro: essas linhas fechadas simples, formadas 
por segmentos de reta, formam polígonos. De acordo com o número de lados, 
os polígonos são classificados em: triângulos (3 lados), quadriláteros (4 lados), 
pentágonos (5 lados), hexágonos (6 lados), etc. 

Solicite que os alunos observem a imagem da bola de futebol e identifi-
quem polígonos. Eles deverão reconhecer a diferença entre o polígono preto 
(5 lados) e o branco (6 lados). Em seguida, encaminhe a atividade no livro do 
aluno.

A atividade 7 apresenta uma tabela de classificação de alguns países da 
América do Sul, na última copa do mundo. Explore os dados, comparando o 
número de vitórias e derrotas.

Solicite a organização de um gráfico, demonstrando as vitórias e as derro-
tas, elaborando a respectiva legenda. 

Você poderá aproveitar esse momento e fazer a interdisciplinaridade com a 
disciplina de Língua Portuguesa, solicitando a produção de um texto jornalísti-
co sobre a participação dos países da América do Sul na última copa.

Outras sugestões
• Com a ajuda do professor de Educação Física pesquise a geometria 

de outros campos utilizados para jogos, como basquete e handebol, e 
explore todas as atividades possíveis.

• Explore outros jogos: bolinha de gude, jogo de botão, jogos com da-
dos, jogo da velha, etc.


