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a 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 no Pense e Responda, o aluno poderá 
reencontrar-se com alguns conhecimentos construídos, ao 
longo de cada uma das unidades desse material, para avaliar 
suas habilidades referentes aos Descritores da Prova Brasil.
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UNIDADE 1 
A Poesia alimenta a alma

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.

• 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.

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;
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.
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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

Professor, o nosso assunto é bastante agradável. Vamos conversar um pou-
co a respeito da poesia e dos poemas. Poemas, que enfeitam os sentimentos 
do poeta e mostram sua poesia, dão estrutura ao que ele quer transmitir. 
Como introdução, conte aos alunos que o gênero poesia, assim como os 
poemas, nasceu com a música, devido ao seu ritmo e sonoridade,que trans-
mitem emoções. Os poetas de antigamente, recitavam histórias de deuses e 
heróis das guerras e assim, apareceu o poema narrativo. A maioria das fábu-
las em prosa que estamos acostumados a ler e a contar para as crianças, foi 
originalmente escrita como poemas narrativos. As fábulas de La Fontaine, 
Os Lusíadas, a Ilíada e a Odisseia são  exemplos disso. Recentemente, dife-
rentes autores têm mostrado a importância entre o oral e o escrito presente 
nos textos poéticos, para o aprendizado da língua e do sistema de escrita. 

O objetivo do ensino de poemas e sua poesia, em sala de aula, não é 
transformar os alunos em grandes escritores, mas torná-los leitores aptos 
a interpretar e compreender o que o poeta quer transmitir por meio dos 
versos.  Descobrir e experimentar suas próprias aptidões e sensibilidade 
poética, sua capacidade de sentir e criar.

A função poética está entre os homens desde o seu nascimento, na mú-
sica, nas paisagens, nas obras de arte, em objetos, na própria natureza!E 
esse contato se inicia cedo, ao ouvirem-se as cantigas de ninar, de roda, as 
orações, os ensinamentos familiares, etc.

Professor, alguns autores não definem diferenças entre poesia e poema, 
entretanto, um poema não é somente versos que rimam, apresenta um es-
quema definido de composição poética. Mostra principalmente, como seus 
autores veem o mundo, como colocam seus sentimentos entre os versos dos 
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poemas que escrevem. Sua leitura pede expressividade na cadência dos 
versos e na sonoridade das rimas, que acentuam o ritmo e ajudam a de-
monstrar o sentido do poema. Em  resumo: Poesia é a linguagem subjetiva, 
pessoal do poeta. Poema é a obra, a poesia concretizada.

Hora do desafio

Antes de começar sua aula, conte-lhes um pouco de tudo que você estu-
dou acerca de poesia e poema, mas não se esqueça de fazer o levantamento 
prévio do conhecimento de seus alunos a respeito do que eles vão estudar. 
Você deve ler o poema, enfatizando o ritmo, a sonoridade. É a musicalidade 
do poema que envolve a criança. Leia mais de uma vez; depois, proponha 
que a classe diga o poema em coro, insistindo na atenção para o ritmo e me-
lodia para ser uma atividade agradável ao ouvido, tanto de quem lê, como 
de quem ouve.  Você deve considerar que a leitura do poema exige que o 
leitor imprima um ritmo e uma entonação adequados, aos quais  a criança 
não está habituada; insista com eles porque vão adorar o assunto.

 Faça a leitura inicial que pede a atividade1 antes dos alunos. Depois 
deixe que eles leiam, de acordo com o enunciado.

As atividades 2 e 3 referem-se à interpretação textual. Oriente seus 
alunos a respeito da importância da leitura feita com atenção, sem brinca-
deiras, para melhor entendimento do texto. Volte a falar sobre o significa-
do das palavras desconhecidas; diga-lhes que formulem hipóteses a partir 
do contexto, para descobrirem seu significado, e que usem o  dicionário, 
caso seja necessário.

A atividade 4 requer sua intervenção direta, pois os alunos precisa-
rão de referências para realizar a atividade. É necessário fazer uma boa 
descrição das avós de antigamente, para que os alunos possam fazer uma 
comparação. Você pode pedir que eles perguntem em casa ou que realizem 
uma pesquisa para saber detalhes. Socialize o assunto, deixe que os alunos 
compartilhem suas descobertas.

As indagações acerca dos poemas iniciam com as atividades 5 e 6, mo-
mentos em que  o aluno deverá colocar suas hipóteses sobre o que já sabe, 
ou seja, seu conhecimento prévio a respeito do assunto.

Após ouvi-los, inicie, dizendo aos seus alunos que, quando os poetas escre-
vem, procuram dar ao poema uma cadência, um ritmo. É como um tambor 
batendo em intervalos regulares, de modo que, durante a leitura, o ouvido 
perceba a poesia e o som das palavras que rimadas, no final dos versos, pare-
cem ecoar. Os poemas mostram a maneira como seu autor vê o mundo, eles dão 
vários sentidos às palavras que comparam e pedem reflexão.

Proponha que nova leitura do poema “A avó” seja feita, desta vez 
devagar, obedecendo a pontuação. O primeiro movimento deve ser o 
norteamento da leitura do poema. Peça que os seus alunos tentem perceber 
a musicalidade, a expressividade, a sonoridade nas rimas, no texto todo.
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A atividade 7 oferece aos alunos um desafio para descobrirem algumas 

das principais características do poema: a rima, o verso e a estrofe. Deixe 
que eles realizem aos pares esse exercício para discutirem as possibilida-
des.

Para praticar o que estão descobrindo, a atividade 8 pede aos alunos 
que trabalhem com versos e estrofes. Paralelamente, você pode trabalhar 
outros exemplos e modelizar, para enriquecer muito mais a atividade, com 
seus conhecimentos. 

As atividades 9 e 10 entram na definição do que é um poema narrativo 
e porque ele é assim chamado. Professor, explique aos alunos que os poe-
mas narrativos contam histórias mais extensas. Apresentam os ambientes, 
as personagens, os acontecimentos e lhes dá uma significação. Volte ao 
texto com os alunos e observe se eles conseguem sem sua ajuda, realizar 
a atividade 10. Interfira se necessário, a ideia é que eles identifiquem o 
conflito gerador e os elementos que constroem a narrativa.

A atividade 11 tem a ver com a interpretação do aluno e a atividade 12  
pede  a atenção do professor porque inicia com o assunto rimas. Elas são 
palavras que rimam, têm o mesmo som final. São responsáveis pelo ritmo 
e musicalidade, sonoridade dos versos das poesias.   

A pontuação que identifica a fala no texto, entre aspas, na atividade 
13 é um modelo de escrita diferente da que eles estão acostumados, dois 
pontos, parágrafo e travessão.  Saliente com outros exemplos essa possi-
bilidade de escrita.                                                                        

As atividades 14, 15,16 apresentam o poema “A boneca”, que precisa 
ser lido pelos alunos com calma. É um poema no qual é fácil perceber as 
rimas, porque os versos são curtos e o assunto é delicado.  O autor é Olavo 
Bilac, cuja biografia segue abaixo, para que você conte um pouco sobre ele 
aos alunos. Um dos descritores é trabalhado na atividade 13, que identifica 
o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, 
no caso, das aspas.

Olavo Bilac (Rio de Janeiro – RJ- 1865- 1918) Filho de Brás Martins dos 
Guimarães Bilac e de sua mulher Delfina Belmira Gomes de Paula  era con-
siderado um aluno aplicado, conseguindo, aos 15 anos - antes, portanto, de 
completar a idade exigida - autorização especial de ingressar no curso de 
Medicina. Começou os cursos de Medicina, no Rio, e Direito, em São Paulo, 
mas não chegou a concluir nenhuma das faculdades. Em 1884, seu soneto 
“Nero” foi publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Em 1887, 
iniciou carreira de jornalista literário e, em 1888, teve publicado seu pri-
meiro livro, Poesias. Nos anos seguintes, publicaria crônicas, conferências 
literárias, discursos, livros infantis e didáticos, entre outros. Republicano 
e nacionalista escreveu a letra do Hino à Bandeira e fez oposição ao go-
verno de Floriano Peixoto. Foi membro-fundador da Academia Brasileira de 
Letras, em 1896. Em 1907, foi o primeiro a ser eleito “príncipe dos poetas 
brasileiros”. De 1915 a 1917, fez campanha cívica nacional pelo serviço mi-
litar obrigatório e pela instrução primária. Destaca-se em sua obra poética 
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o livro póstumo Tarde (1919). Parte das crônicas que escreveu em mais de 
20 anos de jornalismo está reunida em livros, entre os quais “Vossa Insolên-
cia” (1996). Bilac, autor de alguns dos mais populares poemas brasileiros, 
é considerado o mais importante de nossos poetas parnasianos.  Parnasia-
nismo foi um movimento literário que se originou na França, representou 
na poesia o espírito positivista e científico da época, surgindo no século XIX  
(em oposição ao romantismo). 

Disponível em: <http://monique-araujo-detudoumpouco.blogspot.com.br/2012/07/
parnasianismo-no-brasil.html>. Acesso em: 22 ago. 2012. (Adaptado).

As atividades 17, 18 e 19 farão o aluno refletir acerca da diferença 
entre poema e poesia, que na verdade se completam, sendo que a poesia é 
como o poeta vê o mundo, é o sentimento, a linguagem subjetiva. O poe-
ma é a estrutura, a obra, o concreto. Alguns autores não consideram essas 
diferenças. O importante é que você professor, compreenda e passe para 
o aluno o seu entendimento, do jeito que eles estão acostumados a ouvir.

Outro modo de escrever poemas aparece na atividade 20.  As ativi-
dades 21, 22, 23  levarão o aluno a perceber que os poemas visuais ou 
concretos, utilizam a linguagem visual como recurso para demonstrar o 
que querem dizer. O poeta praticamente “desenha” o seu poema. Volte a 
frisar que um poema narrativo conta uma história. O aluno será orientado 
a fazer a comparação entre os textos anteriores e o último e sua forma de 
organização. Traga para a sala de aula diferentes tipos de poemas visuais, 
para que os alunos compreendam por meio de modelos. A atividade  22  
pede reflexão do aluno para ressaltar o humor e a capacidade de perceber 
a interação entre a imagem e o escrito e na atividade 23, ele vai entender 
o poema visual narrativo. 

A atividade 24 pede ao aluno que opine sobre a principal diferença 
entre os dois primeiros poemas e o terceiro, de Millôr Fernandes. Esteja 
por perto, ouvindo as respostas de seus alunos e oriente-os, direcionando-
-os, se for necessário. Abra a discussão, se perceber insegurança ou muitas 
respostas distintas. Este é um exercício que ajuda a reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do 
mesmo tema para os quais, é solicitado o reconhecimento das formas dife-
rentes de abordagem.

Limeriques serão abordados nas atividades 25, 26 e 27. São poemas 
curtos, fáceis de criar, que as crianças adoram trabalhar! Aproveite a cria-
tividade dos alunos e incentive-os a elaborar alguns, individualmente, ou 
em duplas. A interpretação dos poemas que o livro traz e a sua experiência 
como educador, mostrarão muitos caminhos, para com bom humor e graça, 
levar os alunos a interessarem-se pelo assunto. Não se esqueça de que eles 
precisarão obedecer a pequenas regras na invenção: quatro ou cinco ver-
sos, sendo que o 1.º, 2.º e o 5.º rimam entre si. O 3.º e 4.º versos formam 
outra rima. Ele descreve situações absurdas, alegres e inconsequentes e 
não tem desfecho. Obedecer às regras é fundamental.
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A gramática abordada nas atividades 28, 29, 30, 31 e 32 esclarece as 

dúvidas no uso das palavras a e há. Explica como reconhecer o há por meio 
da indicação do tempo passado e substituição pelos verbos fazer e existir. 
O a expressa tempo futuro e pode ser utilizado, antes do substantivo, como 
artigo. Acrescente outras palavras em outras situações para exercitar com 
os alunos a utilização do há e a.

As atividades 33, 34, 35, 36, referem-se ao texto Poesia e Prosa, de 
José Paulo Paes, que conta com ritmo a diferença entre os dois. Conduza 
seus alunos à interpretação do poema e ao entendimento da distinção en-
tre como se escreve um texto em prosa ou poesia. A prosa apresenta uma 
escrita sem metrificação intencional, em linhas contínuas e parágrafos e a 
poesia apresenta composição em versos, há uso de palavras harmoniosas, 
ritmos e imagens, podendo haver rimas ou não. O agrupamento de versos 
chama-se estrofe.

Exemplo de texto em verso transformado em prosa é o que está registra-
do na atividade 37. Ele foi escrito de modo bem simples, sem acréscimos 
de palavras que o enriqueceriam, porque o objetivo é que os alunos com-
preendam que qualquer poesia pode ser transformada em prosa. Professor 
aproveite para trabalhar com seus alunos a respeito de algumas palavras 
que podem enriquecer o texto, embelezá-lo, e fazer com que o leitor com-
preenda melhor a mensagem que o autor quer passar. Utilize outros exem-
plos para que o aluno assimile bem o assunto.  É um momento para você fa-
zer também o inverso. Mostre a eles um texto bem escrito e coletivamente 
retirem as palavras “bonitas” que dão qualidade e embelezam o texto.

As atividades 38 e 39 pretendem que os alunos percebam as diferen-
ças entre a poesia “A boneca” em verso, e o texto “A boneca”  em prosa. 
Recorde com os alunos as características de cada texto, proporcione um 
momento de socialização entre eles e peça que registrem.  

A atividade 40 refere-se à análise do texto, com gramática, para refle-
xão da palavra rasgou-se. Enfatize os pronomes e sua importância em um 
texto bem escrito. 

O poema de origem japonesa, haicai, faz parte das atividades 41, 42. 
Traz situações para reflexão, a fim de que o aluno ao inferir uma informa-
ção implícita em um texto compreenda como ela é feita. 

A seguir, as atividades 43, 44, 45 auxiliam o aluno de maneira lúdica a 
utilizar as palavras sob e sobre, além de brincar com as fichas exercitan-
do essas palavras e seu significado. Você professor, deve colocar distintas 
conjunturas para análise dos alunos.

A atividade 46 pede que o aluno pesquise e com um colega  crie um 
poema haicai oralmente, e só registre no livro, quando souber como quer 
fazê-lo. Permita que os alunos brinquem com as palavras, que riam de suas 
rimas. Envolva-se com esses poemas, trabalhe a sua autoestima e a deles. 
Uma equipe de escritores na escola será admirável!
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As atividades 47 e 48 pretendem que o aluno mais uma vez reflita a 
respeito dos sentimentos que as poesias despertam nas pessoas. Nestes 
momentos professor, explore outras situações pertinentes como o que pode 
sentir um aluno que é agredido, insultado ou o que sofre bullying; ele sente 
tristeza, medo, mágoa, raiva, ou um aluno que estuda e se sai muito bem 
nas provas, é amigo de todos, ajuda, participa, sabe ouvir, respeitar e re-
cebe muitos elogios e sorrisos de todos. Ele se sente feliz, alegre, afetivo. 
Tudo depende de nosso comportamento, dos sentimentos que percebemos 
e que fazemos despertar.

As atividades 49, 50, 51, 52 e 53, orientarão seu aluno à produção 
escrita como fechamento da unidade, que será afixada no mural da escola 
para exposição: releitura das definições de poema visual e limerique (soli-
citação de produção feita no livro do aluno), o planejamento, a escrita, a 
revisão e a reescrita. É importante que outras duplas leiam as escritas dos 
poemas, porque será possível perceber se o leitor, para quem se escreve, 
compreende a mensagem. Erros de concordância e ortografia podem ser 
percebidos desse modo, as rimas nos versos corretos e a beleza das pala-
vras ganharão destaque com a aprovação dos colegas. No final, apresente 
a proposta da apresentação de um sarau que você deverá, previamente, 
agendar e combinar detalhes com a direção. Quem sabe outros colegas 
professores estarão esperando uma oportunidade para expor as produções 
de seus alunos e nem pensaram em como fazê-la!  De qualquer modo, os 
seus alunos poderão mostrar aos demais colegas da escola as maravilhosas 
criações que conseguiram concretizar com sua ajuda, sensibilidade e pre-
paro profissional.

No Pense e Responda, há a  poesia de Vinícius de Moraes, “O elefan-
tinho”, onde é solicitada ao aluno a identificação de efeitos de ironia e 
também que infira o sentido de uma palavra. Professor, observe a argu-
mentação dos alunos, deixe que eles tirem suas próprias conclusões e só 
depois interfira para orientá-los.

Professor,  aprende- se o que é poesia, lendo poesia!

Outras sugestões

A seguir, alguns sites com sugestões de rimas e sinônimos, disponíveis em:

• <rimas.mmacedo.net>.

• <www.sonetos.com.br/rimador.php>.

• <www.poetavadio.com>.

• <recantodasletras.uol.com.br>.

Bom trabalho!



162

Lí
ng

ua
 P

or
tu

gu
es

a
UNIDADE 2 
Literatura de Cordel

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.

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;
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.
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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 constroem 

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

A literatura de cordel surgiu no Brasil, trazida pelos portugueses, na 
época do descobrimento, porque lá, em Portugal, era costume a exibição 
de livrinhos poéticos, pendurados em barbantes, pelas praças. Esta prática 
foi  integrada à cultura nordestina porque era de custo baixo, estes peque-
nos livros são ainda hoje vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. 
Isso ocorre devido ao tom humorístico de muitos deles e também por re-
tratarem fatos da vida cotidiana da cidade.  As obras possuem intenso 
caráter regionalista que se dá por meio de expressões populares, crenças, 
costumes, fauna e flora da região, contos, política, Lampião e o cangaço.

Professor, para seu conhecimento, a literatura de folhetos produzidos no 
Nordeste brasileiro, desde o final do século XIX, coloca homens e mulheres 
pobres na posição de autores, leitores, editores e críticos de composições 
poéticas. Associam-se a esses papéis as pessoas da elite — se não financeira 
ao menos intelectualmente —, mas, no caso dos folhetos, gente com pouca 
ou nenhuma instrução formal envolve-se, intensamente com o mundo das 
letras. Seja produzindo e vendendo folhetos, seja compondo e analisando 
versos ou lendo e ouvindo narrativas de outros compositores.
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O sucesso dos folhetos deve-se a um conjunto de fatores, entre os quais 

se destaca a forte relação com a oralidade mantida por essas composições. 
É comprovada a importância da literatura de cordel para a alfabetização 
devido à facilidade de leitura, pois a linguagem de cordel é de fácil com-
preensão para as crianças, se o professor souber escolher as obras adequa-
das.

 As rimas são simples  e os autores, ou cordelistas, recitam esses ver-
sos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, como tam-
bém fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas, para 
conquistar os possíveis compradores.  Você encontrará vídeos para serem  
apresentados aos alunos com o objetivo de melhorar a compreensão e en-
cantá-los. 

Disponível em:  <http://www.youtube.com/watch?v=copHh>. Acesso em: 08 de ago. 2012.

Solicite à coordenação da escola que providencie uma cópia dos vídeos. 
Combine com ele o momento certo para introduzir as atividades.

 Para reunir os expoentes do gênero literário típico do Brasil, foi funda-
da em 1988, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede no 
Rio de Janeiro. O grupo se reúne, elaboram concursos, aberturas e notí-
cias, além de exibirem poesias por meio do site disponível em:  <http://
www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=A
cademia+Brasileira+de+Literatura+de+Cordel>.  Acesso em: 08 ago. 2012.

Hora do desafio
Com tudo isso em mente professor, é possível iniciar a unidade, lendo o  

texto da atividade 1 com os alunos, reforçando a musicalidade e o ritmo. 
Por ele ser um texto longo, estude a melhor maneira de apresentá-lo a eles. 
Que tal cada aluno  ensaiar e ler uma estrofe? Depois da primeira leitura, que 
necessariamente é sua.

A atividade 2 refere-se ao entendimento das palavras. Oriente seus alunos 
a respeito da importância da leitura feita com atenção, para melhor entendi-
mento do texto. Volte a falar sobre o significado das palavras desconhecidas; 
diga–lhes que formulem hipóteses a partir do contexto, para descobrirem seu 
significado, e que usem o dicionário, caso seja necessário.

Ouça o que os alunos têm a dizer acerca de seu conhecimento prévio sobre 
o assunto cordel, na atividade3.

As atividades 4 e 5 questionam sobre a interpretação do texto. Faça as ati-
vidades, junto com os alunos, porque existem respostas pessoais que precisam 
de intervenção quanto à interpretação de cada um. Cabe a você direcionar 
esses equívocos que podem aparecer.

Passar um poema para prosa já foi estudado, na unidade anterior, e os alu-
nos provavelmente, não terão muitas dificuldades para reescreverem o que 
pede a atividade 6. Relembre aos alunos e inicie com eles, coletivamente, o 
exercício.
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A atividade 7 pede revisão do texto produzido. Sugerimos que você utilize, 
nesta atividade, a lousa digital, para que os alunos compreendam a impor-
tância da revisão de todos os textos produzidos. Eles precisam saber que a 
qualidade do texto começa aí e quem lê precisa entender o que quem escreve 
quer dizer, qual é a mensagem.

Na atividade 8 sua presença será fundamental porque já deverá ter pesqui-
sado alguma coisa sobre Lampião. Não coloque sua opinião a respeito, porque 
as capas dos livros vão sugerir conflito nos alunos. Deixe-os falar primeiro, 
ouça suas opiniões.

Virgulino Ferreira da Silva (Lampião) nasceu em 7 de julho de 1897, na fazen-
da Ingazeira, no município de Serra Talhada, Pernambuco. Foi o segundo filho 
em uma série de 8, de José Ferreira da Silva e Maria Selena da Purificação.

Após o assassinato de seus pais, ocorrido por questões de disputas de ter-
ras, Virgulino alista-se à tropa de cangaceiros de Sinhô Pereira e inicia sua 
vida no cangaço para vingar a morte de seus pais.

Rapidamente Lampião destaca-se entre os cangaceiros, e em 1922, com a 
aposentadoria de Sinhô Pereira ele se torna líder dos cangaceiros.

Em 1928, em uma batalha em Morossó (RN), Lampião perde suas tropas e 
foge, com apenas 5 companheiros, para a Bahia, onde reconstrói seu bando.

Em 1930, enquanto estavam acampados na fazenda de um coitero (nome 
dado àqueles que acolhiam os cangaceiros), Virgulino conhece Maria Déia Ne-
nén, esposa de um sapateiro local. Os dois se apaixonaram e ela se uniu ao 
bando, recebendo o apelido de Maria Bonita. Após a entrada dela no grupo, 
várias outras companheiras dos cangaceiros também foram incorporadas.

Em 1932, nasce Expedita, a única filha de Lampião. Por questões de perse-
guição e de não terem condições de como criá-la, ela é deixada, não se sabe 
ao certo com quem, mas há quem acredite que foi com João, irmão de Lam-
pião, o qual não se envolveu com o cangaço.

Em 28 de abril de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, em Sergipe, 
a qual, segundo Lampião, era o esconderijo mais seguro para seus cangacei-
ros. Alguém os traiu, e naquela mesma noite, a elite do Tenente João Bezerra 
e do Sargento Aniceto Rodrigues da Silva invadiu o acampamento e liquidou o 
bando. Alguns conseguiram fugir, mas 11 dos cangaceiros, incluindo Lampião, 
morreram ali mesmo.

As cabeças dos 11 cangaceiros derrotados ali foram arrancadas (a de Maria 
Bonita, Quinta-feira e Mergulhão foram degoladas ainda com vida) e expostas 
ao povo, para que eles vissem com os próprios olhos a morte de um dos ban-
didos mais temidos do Brasil. Lampião também levou o título de homem bom, 
pois, mesmo com tantas atrocidades cometidas, ele conquistou o povo com 
suas façanhas. 

Disponível em: <http://scardomi.wordpress.com/>. Acesso em: 08 de ago. 2012. (Adaptado).

As atividades 9 e 10 convidam à leitura doce de Vaga-lume!  Brinque um 
pouco com os alunos, peça leitura em voz alta de alguns deles, para que en-
tendam que é fácil e muito bom ler e discutir o entendimento! Lembre-se de 
que o uso do dicionário não é proibido, mas os alunos precisam ser incentiva-
dos a compreender o contexto.
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A atividade 11 pergunta aos alunos sobre seu conhecimento prévio acerca 

da literatura de cordel para crianças. Quem já leu? Quem já viu? Ouviu falar? 
Precisará de socialização.

As atividades 12, 13, 14  trabalham com a gramática. Trata-se de prefixos 
e sufixos das palavras que certamente com sua vasta experiência, professor, 
não será difícil criar argumentação para reexplicar aos alunos e exercitar com 
outras situações esse assunto. Esteja junto com seus alunos, no momento da 
realização das atividades, é a melhor maneira de perceber se houve dificulda-
de de entendimento. Para lembrá-lo releia uma definição simples.

Os prefixos aparecem sempre no início das palavras, modificando seu sen-
tido ou dando origem a novas palavras.

Os sufixos são acrescentados ao final das palavras, modificando seu sentido 
ou dando origem a novas palavras.

Professor, geralmente, os poemas de cordel são extensos porque contam as 
histórias completas, por isso usamos um trecho do poema “Minha Viola”, na 
atividade 15. Leia com ênfase para seus alunos.

A atividade 16 pede que o aluno identifique o tema do texto e a atividade 
17 que ele faça inferência a respeito de uma informação implícita no texto. 
O assunto é sentimentos, estes estão presentes com muita força nos poemas, 
na poesia do próprio modo de ser e viver de cada um.

Instigue seu aluno a pensar e a refletir, sobre o modo de vida do nordesti-
no  que vive no sertão. Esta é a proposta das atividades 18 e 19.  Abaixo um 
ótimo texto para auxiliá-lo, nesse momento da aula. 

Ao contrário do que muitos pensam, a seca não atinge toda região nor-
deste. Ela se concentra numa área conhecida como Polígono das Secas. Esta 
área envolve parte de oito estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e parte 
do norte de Minas Gerais.  

Causas da seca
As principais causas da seca do nordeste são naturais. A região está locali-

zada numa área em que as chuvas ocorrem poucas vezes durante o ano. Esta 
área recebe pouca influência de massas de ar úmidas e frias vindas do sul. 
Logo, permanece durante muito tempo, no sertão nordestino, uma massa de 
ar quente e seca, não gerando precipitações pluviométricas (chuvas).

O desmatamento na região da zona da mata também contribui para o au-
mento da temperatura na região do sertão nordestino.

Características da região
• Baixo índice pluviométrico anual (pouca chuva);
• Baixa umidade;
• Clima semiárido;
• Solo seco e rachado;
• Vegetação com presença de arbustos com galhos retorcidos e poucas 

folhas (caatinga);
• Temperaturas elevadas em grande parte do ano.
Seca, fome e miséria: um problema social
A seca, além de ser um problema climático, é uma situação que gera difi-

culdades sociais para as pessoas que habitam a região. Com a falta de água, 
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torna-se difícil o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Desta 
forma, a seca provoca a falta de recursos econômicos, gerando fome e miséria 
no sertão nordestino. Muitas vezes, as pessoas precisam andar durante horas, 
sob sol e calor forte, para pegar água, muitas vezes suja e contaminada. Com 
uma alimentação precária e consumo de água de péssima qualidade, os habi-
tantes do sertão nordestino acabam vítimas de muitas doenças.

O desemprego nesta região também é muito elevado, provocando o êxodo 
rural (saída das pessoas do campo em direção às cidades). Muitos habitantes 
fogem da seca em busca de melhores condições de vida nas cidades.

Estas regiões ficam na dependência de ações públicas assistencialistas que 
nem sempre funcionam e, mesmo quando funcionam, não geram condições 
para um desenvolvimento sustentável da região.

Ações para diminuir o impacto da seca
• Construções de cisternas, açudes e barragens;
• Investimentos em infraestrutura na região;
• Distribuição de água por meio de carros-pipa em épocas de   

estiagem(situações de emergência);
• Implantação de um sistema de desenvolvimento sustentável na região, 

para que as pessoas não necessitem sempre de ações assistencialistas 
do governo;

• Incentivo público à agricultura adaptada ao clima e solo da região, com 
sistemas de irrigação.

Transposição do rio São Francisco
A transposição do rio São Francisco é um projeto do governo federal que 

visa a construção de dois canais (totalizando 700 quilômetros de extensão), 
para levar água do rio a regiões semiáridas do Nordeste. Desta forma, dimi-
nuiria o impacto da seca sobre a sofrida população residente, pois facilitaria 
o desenvolvimento da agricultura na região.

A seca de 2012
A seca que atingiu o nordeste, no começo de 2012, foi a pior dos últimos 

30 anos. A região mais afetada foi o semiárido nordestino, principalmente 
do estado da Bahia. Neste estado, cerca de 230 municípios foram atingidos. 
Municípios de Alagoas e Piauí também sofreram com a falta de chuvas. A seca 
trouxe muito prejuízo para as principais fontes de renda da região: pecuária e 
agricultura de milho e feijão. 

Disponível  em: <http://www.suapesquisa.com/geografia/seca_nordeste.htm>. Acesso em: 08 de ago. 
2012

As atividades 20, 21, 22 referem-se à gramática e o assunto abordado será 
dígrafos. Observe professor, que ao longo da unidade os itens explicados no 
início de ambas as unidades vão sendo retomados como os números dos versos 
e estrofes, as rimas, etc. Dígrafo é o encontro de duas letras que represen-
tam um único som. Proporcione mais atividades para os  alunos realizarem no 
caderno para ampliar o conhecimento sobre o assunto. Use palavras e textos 
fáceis e que façam parte do seu vocabulário informal. A compreensão deste 
item poderá ser descoberta por ocasião do “Vamos brincar com os dígrafos”, 
atividade que deverá ser acompanhada de perto e corrigida por você.

Um novo poema ilustra a atividade 23. Desta vez é uma parábola transfor-
mada em cordel. Faça a leitura inicial bem entoada, de modo que os alunos 
sintam a musicalidade nos versos.
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As atividades 24, 25, 26 e 27 pretendem explorar exatamente a leitura do 

poema, de modo que os alunos apropriem-se da maneira correta de ler. Profes-
sor, que tal convidar um coordenador ou colega professor para fazer essa leitu-
ra? Assim você não será o único modelo para seus alunos! Coordene, proponha 
essa estratégia também nos exercícios seguintes. As rimas quando criadas pelos 
alunos lhes dão segurança. Nas atividades, eles poderão substituir as palavras 
do texto por outras de sua autoria, brincar de trocar e ver o resultado que dará! 
Esteja por perto para mediar os desafios que surgirão.

A atividade 28 pretende fazer o aluno refletir acerca dos sentimentos que 
uma poesia pode despertar, seja um entusiasmo positivo ou negativo, mas sem-
pre é possível se perceber algum sentimento quando se lê. Professor, você pode 
explorar essa atividade a seu modo, mas é importante salientar que ela exige 
que fique bem demonstrada essa questão de sensibilidade.

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por ad-
vérbio de modo, é o descritor 12 e o que marca a atividade 29. Certamente 
você terá subsídios para conversar com seus alunos explicando os advérbios, 
não é preciso aprofundar este conceito, pois ele será revisto nos próximos anos. 
Advérbios são palavras que exprimem circunstâncias e podem ser de:  negação 
(não, absolutamente;  dúvida (talvez, acaso, porventura);  intensidade (bas-
tante, bem, mais, menos,  muito);  lugar( abaixo, acima, adiante, além, lá);  
modo (assim, devagar, depressa, facilmente);  tempo (já, agora, nunca, ama-
nhã, cedo, jamais). Exercite com seus alunos oralmente, e depois em textos, 
para que eles se apropriem  um pouco mais da gramática de nossa língua.

A atividade 30 pede a elaboração, em prosa, da opinião das duplas sobre 
qual seria o conteúdo do livro, cuja capa é a xilografia de uma família de reti-
rantes. Professor, você precisa orientar seus alunos a respeito da situação dos 
retirantes e para isso deve pesquisar. Se partir de uma situação real, os textos 
produzidos terão maior importância para os alunos. Nunca perca a chance de 
saber a opinião da criança. Consulte o site:

Disponível em: <http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm>. Acesso em: 09 ago. 
2012.

Para a escrita de um texto, é de fundamental importância que haja plane-
jamento. Explique aos alunos tudo sobre essa fase e ajude-os a  se organizar. A 
segunda etapa é a escrita que também precisará de sua orientação. A revisão 
pode ser feita por outras duplas, coletivamente, ou pelos autores desde que o 
seu olhar esteja na reescrita. Essa é a proposta das atividades 31 e 32 e depen-
derá de sua organização a apresentação das produções.

Observe as atividades 33, 34 e 35.  A atividade 33 propõe uma leitura da 
fábula “ A cigarra e as formigas” em prosa. Trata-se de uma versão de Monteiro 
Lobato que mudou o caráter da formiga da história de  La Fontaine. A atividade 
35 apresenta ainda, a ideia da leitura da fábula original que está no Caderno 
de Leitura e solicita uma comparação e resposta pessoal do aluno a respeito de  
qual delas teria lhe interessado mais e o porquê dessa resposta.

As atividades 36 e 37 retomam os tempos verbais e os pronomes pessoais 
que precisam ser sempre relembrados ao aluno, quando iniciar uma produção 
textual.

Identificar um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor faz 
sobre esse fato, é o que pede a atividade 38. Entre os versos, ficam claras as 
expressões que sugerem a opinião do autor e sua intenção de que no final a 
cigarra se saia bem.
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Mais uma vez a fábula “A cigarra e a formiga” é citada. Nesse momento, 
ela está adaptada para um cordel, nas  mãos do cordelista Severino José.  As 
atividades 39, 40 e 41 questionam situações a respeito do texto e apresenta 
um desafio sobre um verso que faz referência ao Brasil. É uma informação que 
está implícita no texto e a questão pede inferência do aluno. Abaixo alguma 
informação sobre esse ponto.

O samba nasceu na Bahia, no século 19, da mistura de ritmos africanos. 
Mas foi no Rio de Janeiro que ele criou raízes e se desenvolveu, mesmo sendo 
perseguido. Durante a década de 1920, por exemplo, quem fosse pego dançan-
do ou cantando samba corria um grande risco de ir batucar atrás das grades. 
Isso porque o samba era ligado à cultura negra, que era malvista na época. Só 
mais tarde é que ele passou a ser encarado como um símbolo nacional, prin-
cipalmente, no início dos anos 40, durante o governo de Getúlio Vargas. Nessa 
música brasileiríssima, a harmonia é feita pelos instrumentos de corda, como 
o cavaquinho e o violão. Já o ritmo é dado, por exemplo, pelo surdo ou pelo 
pandeiro. Com o passar do tempo, outros instrumentos, como flauta, piano e 
saxofone, também foram incorporados, dando origem a novos estilos de samba. 
“À medida que o samba evoluiu, ele ganhou novos sotaques, novos modos de 
ser tocado e cantado. É isso que faz dele um dos ritmos mais ricos do mundo”, 
afirma o músico Eduardo Gudin.

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-surgiu-o-samba>. Acesso em: 09 
ago. 2012.

A atividade 42 pergunta ao aluno sobre a moral da história. A esta altura, o 
mundo das fábulas já preencheu a mente e o coração dos alunos, mas eles vão se 
surpreender, quando descobrirem que a moral da história, nas fábulas de cordel, 
é apresentada no início dos poemas, nos quatro primeiros versos! Você poderá 
conversar com os alunos a respeito e eles criarão, coletivamente,  em duplas ou 
em trios, muita “moral da história” em cordel a partir das fábulas. Eles vão ado-
rar! Essa atividade tem tudo para ser muito agradável e interessante.

Nas atividades 43, 44, 45 sua orientação será fundamental porque os alunos 
deverão escolher uma fábula completa para transformá-la em cordel.  Profes-
sor, fique atento aos agrupamentos, às vezes é interessante sua intervenção 
na composição das duplas. Coloque na lousa digital o quadro que eles deverão 
observar, antes  da escrita, e leia junto com seus alunos, em voz alta, tudo que 
será importante realizar antes de começar a produção. O quadro da atividade 
44 fará com que os alunos relembrem os passos de uma produção textual. Con-
fie no trabalho deles e fortaleça-os, dizendo- lhes o quanto são capazes de criar 
e recriar.

A atividade 46 faz a revisão geral e final. Seu papel é de relevante impor-
tância nesta fase, em que a inexperiência dos alunos precisa de um pulso forte 
e amigo para mostrar- lhes sua capacidade de ensinar e aprender. Peça ajuda 
ao coordenador, caso necessite, para a produção dos livros de cordel. Os de-
senhos são importantes, o professor de Arte pode trabalhar em conjunto com 
você. Incentive os alunos a caprichar nos trabalhos, lembre-lhes que o produto 
final será exposto para toda turma da escola. Não deixe que eles esqueçam de 
colocar seus nomes como autores!

Sinta-se orgulhoso de seus alunos! Bom trabalho.
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UNIDADE 1 
Na indústria e no comércio... 
tantos números!

Objetivos:

• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações 
fundamentais e construir novos, em situações que envolvam núme-
ros 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 de 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 envolvem a 
multiplicação e a divisão.

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

• 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

A matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Desde a Antigui-
dade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a 
sociedade. Foi usada pelos egípcios nas construções de pirâmides, diques, 
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canais de irrigação e estudos de astronomia. Os gregos antigos também de-
senvolveram importantes conceitos matemáticos. Atualmente, esta ciência 
está presente em várias áreas da sociedade, como arquitetura, informática, 
medicina, física, química, etc. Pode-se dizer que em tudo que se olhar exis-
te a matemática.

A parte mais simples e conhecida da matemática é a aritmética (ope-
rações com números). Se os números simplesmente não existissem nesse 
mundo, como seria possível receber um salário? Ou mesmo fazer um sim-
ples cálculo de idade? Um pouco complicado, não? A humanidade está cer-
cada por números! A qualquer lugar que se vá aparecerá a necessidade de 
quantificação, em outras palavras: números. 

Diante dessa reflexão, encaminhe a Roda de Conversa para que os alu-
nos percebam como os números envolvem a vida de um empregado dentro 
da indústria. Por exemplo: horário de chegada e de saída, número do seu 
cartão-ponto, número dos seus documentos para ser registrado na empre-
sa, o valor do salário que receberá, número do seu registro na empresa, 
número de horas trabalhadas, etc.

Da mesma forma, quem trabalha no comércio opera com os números o 
dia inteiro, nas questões de compra, venda e troco, quantidades de mer-
cadorias e produtos, registro de produção, livro-caixa, etc.   

Hora do desafio

A atividade 1 favorece a exploração das informações contidas numa 
notícia jornalística sobre o comércio na época natalina. O aluno deverá 
perceber como a matemática está presente no texto para passar as infor-
mações necessárias à população. Além de hora e data, explore o cálculo 
da média de pessoas que circulam no local, trabalhe com aproximações. 
Aproveite para retomar a composição e decomposição em classes e ordens, 
a leitura e a escrita de quantias, revendo os conceitos do sistema de nu-
meração decimal.

Algumas questões dessa e da próxima atividade envolvem as noções fra-
cionárias, que também poderão ser ampliadas para o cálculo fracionário 
do mês, do ano, de horas, etc. Por exemplo: Nair precisa trabalhar 40 ho-
ras semanais. Por motivo de doença, trabalhou apenas      do seu horário. 
Quantas horas trabalhou? Quantas horas ficou ausente?  

Os textos desta atividade oferecem várias possibilidades de leitura e es-
crita de números, composição e decomposição, valor posicional, sucessor e 
antecessor, porcentagem e aproximações, ordem crescente e decrescente, 
frações, horários noturno e diurno, bimestre, trimestre, etc. 

3
4
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Na atividade 2, partindo do texto, o aluno deverá ser incentivado a 
realizar as operações propostas para constatar o número de vagas disponí-
veis, no setor industrial do município, e a diferença de oferta entre o setor 
industrial e o comércio. Ele deverá representar, na malha, a aproximação 
da porcentagem de desempregados da Região Metropolitana de Campinas 
e utilizando outra cor, a porcentagem de desempregados de Indaiatuba. 

Na atividade 3, o aluno fará a relação entre porcentagem, número de-
cimal e fração decimal. 

Nas situações-problema, oriente o cálculo de       de R$ 2 520,00.
2 520 : 3 = 840.
Da quantia restante: 2 520 – 840 = 1 680, gasta      em alimenta-

ção, higiene e transporte.
1 680 : 2 =  840.
Se Mateus gasta R$ 840,00 com a prestação da casa própria, mais 

R$ 840,00 com alimentação, higiene e transporte, ele tem um gasto 
de R$ 1 680,00.

Se o seu salário é de R$ 2 520,00 e ele gasta R$ 1 680,00, sobra 
para a educação, lazer e vestuário R$ 840,00: 2 520 - 1 680 = 840.

Para efetuar os cálculos solicitados, encaminhe o raciocínio do aluno 
pela fração decimal, ou seja: 30% = 30/100.

Se Isabela gasta 30% com aluguel isso significa que:

1 800 : 100 = 18 que equivale a          .

18 x 30 = 540. Portanto, Isabela gasta R$ 540,00 com o aluguel.

Gasta a mesma quantia com alimentação e higiene = R$ 540,00.

Água, luz e telefone: 3% =             18 x 3 = R$ 54,00.

Transporte: 10% =           18 x 10 = R$ 180,00.

Medicamentos e vestuário: 7% =           18 x 7 = R$ 126,00.

Poupança: 10% que corresponde à mesma quantia do transporte = 
R$ 180,00.

Total das despesas: 540 + 540 + 54 + 180 + 126 + 180 + 180 = 

R$ 1 620,00. 

R$ 1 800,00 – 1 620,00 = 180,00.

Resta para lazer e outras despesas R$ 180,00. 

Oriente os alunos para conferirem os cálculos na calculadora.

1
3

1
2

1
1 000

1
100

10
100

7
100
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Proponha a organização do planejamento de Isabela na malha quadricu-
lada e no gráfico de barras, com a respectiva legenda.

A atividade 4 sugere a pesquisa, no Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor, para investigar as 10 categorias de vagas mais solicitadas pelas em-
presas. Oriente a organização das informações em tabelas e gráficos com 
legenda. Promova a interdisciplinaridade com a disciplina de Língua Portu-
guesa e encaminhe a produção de um texto publicitário, divulgando essas 
vagas para a comunidade. Os alunos poderão organizar cartazes e fixá-los 
em locais públicos, dando assim, um sentido para a produção escrita.

A atividade 5 dá continuidade a cálculos de porcentagem. Para facilitar 
o cálculo proposto, explique aos alunos que se 50% é igual à metade, 25% 
é igual à metade da metade, ou seja, basta dividir o total de peças por 4 e 
diminuir deste total, uma dessas partes.

600 + 802 + 950 = 2 352 peças.

2 352 : 4 = 588 peças com defeito.

2 352 – 588 = 1 764 peças sem defeito.

1 764 : 9 = 196 peças para cada município. 

Ao questionar o aluno sobre quantos conjuntos é possível compor com 
calça, jaqueta e blusa, eles deverão tomar por base o número menor de 
peças produzidas num determinado item. No caso, as 600 jaquetas. Não 
é necessário considerar o número de peças com defeito. Sobrariam então 
202 calças e 350 blusas.  

A atividade 6 propõe situações-problema comuns, no dia a dia da popu-
lação, na compra de bens de consumo.

Na 1.ª proposta: valor do fogão é R$ 470,00 – R$ 85,00 de entrada, 
resta R$ 385,00 que serão divididos em 5 prestações iguais de R$ 77,00.

Na 2.ª proposta: Eduardo teve 50% de desconto no valor da bicicleta 
que a  loja anunciava por R$ 500,00.

50%  é igual à metade, portanto:
500 / 2 = 250      250/10 = 25.
Eduardo teve um desconto de R$ 250,00, a bicicleta ficou por R$ 

250,00.
Esse valor foi dividido em 10 parcelas  iguais, ou seja, R$ 250,00 / 

10 = R$ 25,00
Na 3.ª proposta: se a máquina de lavar roupas custa o triplo de um 
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 liquidificador no valor de R$ 125,00, portanto temos 125 x 3 =
R$ 375,00, o valor da máquina de lavar.

Gasto na loja: R$ 375,00 + R$ 125,00 = R$ 500,00.

Na atividade 7, peça aos alunos que analisem o gráfico e oriente os cál-
culos propostos nas questões.

Nas atividades 8 e 9, será explorada a propriedade distributiva da mul-
tiplicação. Na atividade 9, estão sendo apresentadas para o aluno duas 
formas de resolver a situação: 1..º — somando os dias trabalhados e mul-
tiplicando pelo valor recebido por dia, 2..º — aplicando a propriedade dis-
tributiva da multiplicação, isto é, para multiplicar um número por uma 
adição, multiplica-se esse número pelas parcelas da adição, uma de cada 
vez, somando-se os resultados obtidos.

Outros conceitos são abordados nessas atividades, tais como: bimestre, 
trimestre, frações e porcentagem.

Da mesma forma, a atividade 10 retoma a transformação de quilôme-
tros em metros, a porcentagem, na malha quadriculada, número decimal 
e fração decimal.

Outras sugestões

• Solicite aos alunos que tragam para a sala de aula panfletos de propa-
ganda de lojas de móveis e eletrodomésticos. Explore as informações 
desse material, para efetuar cálculos de porcentagem, frações, e as 
4  operações envolvendo o sistema monetário.

• Você também poderá aproveitar propagandas de imóveis que, além 
de oferecer inúmeras possibilidades de cálculos com medidas de pe-
rímetro e área, também possibilitam cálculos com as 4 operações, 
porcentagem, frações e o sistema monetário.

• Softwares recomendados:

Mesa Educacional Multimundos — Lâmina 6 — Matemática avançada 
— Porcentagem.

Os caça pistas — 3..ª série — Nível 3 e desafio — O baú do tesouro; 
Abismo das cobras e Anéis de fogo trabalham com as operações mate-
máticas envolvendo sistema monetário, números inteiros e decimais.
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UNIDADE 2 
Algumas medidas! Grandes 
receitas!

Objetivos:

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

Início de conversa

Medidas extremas

Da pré-história aos dias de hoje, as medidas de espaço, volume e 
massa foram de tal forma incorporadas à vida que é impossível ima-
ginar a civilização sem elas. [...]

Elas fazem parte da vida cotidiana. Estão na reforma da casa, nas 
compras do supermercado, na ida ao posto de gasolina. Têm presen-
ça garantida nos laboratórios de pesquisa nas indústrias. São usadas 
nas transações comerciais entre os países. Já não se consegue mais 
conceber o mundo sem considerá-las; basta pensar nos metros, quilos 
e litros que permeiam as atividades mais corriqueiras. Essas perso-
nagens tão prestigiosas 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 se estabelecer compara-
ções que permitissem o escambo entre as pessoas, quando as primei-
ras 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 membros do grupo. As unidades primi-
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tivas 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 gran-
dezas universais para serem empregadas mundialmente. [...]

VOMERO, Maria F. Medidas extremas. Superinteressante, ed. 186, mar. 2003. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/superarquivo/2003/conteudo_275074.

shtml>. Acesso em: 13 set. 2010.

Na Roda de Conversa, investigue se os alunos observam a preparação 
dos alimentos, que medidas são utilizadas, costumam preparar alimentos 
em suas casas, como realizam essa tarefa, utilizam medidas, seria possível 
preparar, principalmente, pães, bolos, doces e salgados sem utilizar medi-
das, arbitrárias ou não?

Hora do desafio

Na atividade 1, encaminhe a leitura do texto Do grão nasceu a farinha, 
que aborda a importância desse alimento para a população da França. Loca-
lize esse país no mapa-múndi, pois os alunos gostam desse tipo de atividade, 
e aproveite o momento, para estabelecer a interdisciplinaridade com as dis-
ciplinas de Geografia e História, comentando o texto em questão. No final, 
destacado num quadro, o texto estabelece a comparação do consumo desse 
alimento pela população da França e do Brasil, além de apresentar medidas 
curiosas em relação ao fato. Esses dados serão explorados em diversas ques-
tões desta unidade.

Retome algumas questões relacionadas às medidas de comprimento e, em 
seguida, avance nos conhecimentos das medidas de massa, explorando-as jun-
tamente com as noções de frações, conteúdo já abordado em outras unidades. 

Na questão: os franceses consomem 160 gramas de pão diariamente, o que 
corresponde ao triplo do consumo dos brasileiros, a divisão 160 : 3 = 53,3..., 
sendo necessário fazer a aproximação para 53, facilitando assim os cálculos.  

Se os alunos apresentarem dificuldades, para efetuar as operações solici-
tadas, recorra ao ábaco ou material dourado, ressaltando que os sistemas de 
medidas seguem as mesmas regras do sistema de numeração, ou seja, a base 
dez.

Na atividade 2, o aluno terá a oportunidade de visualizar, no quadro, as 
unidades de medida maiores que o grama (múltiplos do grama) e as unidades 
de medida menores que o grama (submúltiplos do grama), utilizando o quadro 
para fazer as conversões entre as unidades: kg — grama; grama — miligrama.

Ao comparar o consumo de pão entre franceses e brasileiros, você estará 
revendo medidas de tempo (dia e mês) e o algoritmo da subtração.
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Na atividade 3, você poderá explorar duas receitas de pão, muito além do 
que está proposto no caderno do aluno.

Comparar as medidas de tempo entre as duas receitas, porções (a divisão 
da massa em partes iguais — frações); 5 porções: uma porção equivale a que 
fração da massa; as diferentes medidas utilizadas no preparo da receita; ex-
plorar frações em itens, como: 2 copos e        de água morna; etc.

No quadro comparativo entre as duas receitas, oriente os alunos para que 
indiquem que instrumento foi utilizado para fazer a medição, se foram usadas 
medidas padronizadas ou não padronizadas e quais são elas.

Na segunda receita, aparece a medida: 2 copos (250 ml) de leite morno. 
Partindo dessa informação, encaminhe a atividade 4, estabelecendo a rela-
ção entre as medidas de capacidade. Com base nas informações das medidas 
de massa, peça que completem o quadro com os múltiplos do litro, ou seja, 
unidades maiores que o litro: quilolitro, hectolitro, decalitro; o litro como 
unidade fundamental e os submúltiplos do litro, isto é, unidades menores que 
o litro: decilitro, centilitro e o mililitro.

De todas essas medidas, as mais utilizadas são o litro e mililitro. Estabeleça 
as relações entre essas medidas, partindo de situações do dia a dia, com as 
indicações nas embalagens de alimentos, bebidas e medicamentos. Da mesma 
forma, trabalhe com a relação grama/miligrama, muito utilizada na indústria 
farmacêutica.

Na atividade 5, retome o conceito de porcentagem, trabalhando na malha 
quadriculada a representação de 88%, e quanto falta para completar 100%. 
Aproveite para propor outras situações envolvendo porcentagem.

Peça aos alunos que façam uma pesquisa de preço do pão tipo francês ou 
outro tipo consumido na região, para resolver situações-problema envolvendo 
medidas de tempo dia/mês e o sistema monetário.

Na atividade 6, aproveite para retomar número decimal e fração decimal, 
revendo conceitos já trabalhados em outros momentos.

Outras sugestões

• Explore a equivalência entre medidas, realizando as experiências em 
sala de aula e criando situações-problema envolvendo essas equiva-
lências.

• Por exemplo: Clarice esquentou 6 copos americanos de leite para o 
café da manhã. Quantos litros de leite ela esquentou?

1
2
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• Jurema utilizou 360 g de farinha de trigo numa receita de bolo. Quan-
tas xícaras de farinha de trigo ela utilizou nessa receita?

Pesos e medidas

1 litro 4 copos americanos 1 000 ml

1 xícara 12 colheres (sopa) 240 ml

1 colher (sopa) 3 colheres (chá) 15 ml

1 colher (chá)       colher (sopa) 5 ml

Ingredientes (1 xícara de chá) Peso

Açúcar 160 g

Arroz cru 210 g

Aveia 80 g

Chocolate em pó 90 g

Farinha de mandioca 150 g

Farinha de trigo 120 g

Fubá 120 g

Maisena 150 g

Manteiga 230 g

Mel 300 g

Polvilho 150 g

Queijo ralado 80 g

Disponível em: <http://www.unirio.br/gastronomiavancada/peso.htm>. Acesso em: 6 ago. 2010. 
(Adaptado).

• Software recomendado: Mesa educacional multimundos  — Lâmina 6 — 
Matemática avançada — Copo e régua — Medidas —  (atividades) Água 
mineral... e Preparando sucos para os amigos.

1
3
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UNIDADE 3 
A linguagem das formas

Objetivos:

• Identificar a posição e a movimentação de uma pessoa ou objeto 
num desenho apresentado em malha quadriculada.

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

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

Início de conversa

As formas geométricas fazem parte do nosso cotidiano. Se for observado 
com atenção o meio envolvente, percebe-se variadas formas, tanto naturais 
como artificiais, que se podem identificar como formas geométricas básicas, 
como triângulo, quadrado, círculo, ou outras mais complexas.

Inspirado na natureza, o homem criou várias formas artificiais, por exem-
plo: a casca do caracol, em espiral, serviu de forma inspiradora para as esca-
das em caracol, e os favos de mel, de forma hexagonal, podem ser compara-
dos com a forma utilizada para a construção das bolas de futebol.

A geometria foi criada como resposta à necessidade de que o homem sentiu 
de produzir registros desenhados com rigor.

A geometria é fundamental no ensino da Matemática. Trata-se de um co-
nhecimento universal que faz parte das grandes construções da história, sen-
do de fácil assimilação, tendo em vista estar ao alcance de todos, primeiro 
fisicamente, depois de maneira abstrata. Ela permite um trabalho criativo em 
Matemática, desperta a curiosidade e favorece a estruturação do pensamento 
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e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Por meio dela, pode-se desfazer o 
mito da dificuldade na aprendizagem desta área de conhecimento, de grande 
aplicabilidade na vida cotidiana. 

Antes de iniciar a Roda de Conversa, incentive os alunos a ler o texto A 
geometria e os 21 vasos que se encontra no Caderno de leitura. Comente o 
texto e verifique se é possível resolver o desafio dos 7 vasos. Instigue-os a 
resolver esse enigma.

Deixe os alunos trocarem ideias sobre a linguagem das formas, como é 
possível nos comunicar utilizando esse recurso no cotidiano. Um exemplo são 
as formas utilizadas nos sinais de trânsito, comunicando normas e regras que 
devem ser obedecidas: o triângulo indicando que a via é preferencial, setas 
indicando direções, etc.

No entanto, apesar de as formas estarem tão presentes, no dia a dia, em 
determinadas situações, apresentam mistérios que estimulam a curiosidade 
de cientistas e estudiosos para desvendá-los, principalmente quando estão 
relacionados com fatos do universo.

As formas geométricas detectadas em outros planetas intrigam o homem, 
por exemplo, as crateras da Lua, os anéis de Saturno e, recentemente, o he-
xágono registrado pela Nasa, como relata o texto indicado na atividade 1.

Hora do desafio

Na atividade 1, solicite aos alunos que leiam o texto destacando as formas 
geométricas: hexágono e círculos. No quadro, deverão descrever essas formas 
conforme suas características: forma circular — figura plana circular. Os sóli-
dos geométricos estão presentes na base do cone e do cilindro. Hexágono — fi-
gura plana denominada polígono, composta por 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices.   

Na próxima imagem, os alunos poderão constatar que outras formas miste-
riosas surpreendem os especialistas, como é o caso da forma circular (espiral) 
que se destacou no fenômeno visto na Noruega.

Solicite aos alunos que descrevam as formas mais comuns que é identificada 
na abóboda celeste: os corpos redondos (Sol, Lua) que aparecem em formas 
circulares, e as estrelas que visualizamos em forma de polígonos estrelados.

Na atividade 2, aproveite para fazer a interdisciplinaridade com a disci-
plina de Arte, explorando o cubismo como um movimento artístico que ex-
plora as formas geométricas. Na obra de Fernand Léger, é possível identificar 
formas planas (bidimensionais), como retângulos, círculos, paralelogramos, 
além de segmentos de reta e ângulos, quanto formas tridimensionais como o 
cilindro cortado de duas maneiras e o prisma, com uma face amarela e outra 
preta, ao lado do cilindro.  
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A descrição das formas deverá ser feita apontando o número de lados, de 
vértices e de ângulos, nas figuras planas; a forma da base do cilindro, sendo 
um corpo redondo com a face circular. O prisma apresenta-se de forma irre-
gular, podendo ter uma base quadrada e as faces irregulares. Descrevê-lo con-
forme o número de arestas, faces, vértices e ângulos. Para melhor visualizar 
o prisma, utilize as formas geométricas retiradas do Material de Encarte em 
unidades de outros bimestres. 

No retrato cubista, está evidente o uso do triângulo em diferentes cores e 
tonalidades, dando efeito à obra. Chame a atenção dos alunos para a forma do 
rosto, da boca e o que representam os triângulos azuis e os verdes. 

Solicite aos alunos que recortem de jornais ou revistas um rosto. Também 
poderão ampliar uma foto própria ou de algum familiar para realizar a tarefa 
proposta. Oriente-os a utilizar formas variadas, ou uma única forma, em dife-
rentes cores. Se for possível, apresente a eles outras obras desse movimento 
artístico. Se você preferir, essa atividade poderá ser desenvolvida em grupo. 
Depois de definido o título da obra, organize a exposição e convide pais, pro-
fessores e alunos para a visitação. Nesse momento, você poderá fazer a inter-
disciplinaridade com a disciplina de Língua Portuguesa, sugerindo aos alunos 
para redigirem os convites para o evento.

Na atividade 3, fica evidente a comunicação das formas: o triângulo indi-
cando via preferencial; o polígono octogonal indicando PARE; os retângulos 
agrupados indicando a faixa de segurança; a placa retangular com losango 
indicando passagem de pedestre; os cones como dispositivos de sinalização 
auxiliar.

Em seguida, há um texto com informações sobre o significado das formas e 
o seu uso nas logomarcas conforme a mensagem que as empresas pretendem 
transmitir aos clientes. Solicite aos alunos que retirem do Material de Encarte 
as logomarcas, colando-as na sequência do texto, de acordo com o significado 
das formas que apresentam. 

Finalizando essa atividade, proponha uma situação para que o aluno crie 
uma logomarca, considerando a mensagem que quer transmitir para seus 
clientes. Socialize os trabalhos pedindo aos alunos que descrevam as formas 
utilizadas, os significados e as mensagens que transmitem.

A atividade 4 oportuniza a identificação de figuras planas ou bidimensio-
nais, fazendo com que os alunos registrem no quadro o nome correspondente, 
a que sólido geométrico se relaciona cada figura (triângulo/pirâmide ou pris-
ma de base triangular; círculo/cilindro e cone; retângulo/paralelepípedo), 
descrevendo a forma plana: números de lados, vértices e ângulos.  

Por meio das figuras planas do Material de Encarte, oriente os alunos na 
composição de um objeto, produto ou paisagem. Socialize os trabalhos, pe-
dindo a eles que descrevam o que criaram e as formas que utilizaram, pois não 
é necessário utilizar todas as figuras do Encarte. 
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A atividade 5 explora o tratamento das informações. Primeiramente, en-
fatize o trabalho desenvolvido pelo IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística — e os dados colhidos em relação à renda per capita dos lares 
urbanos no país, em 2007.

Questione os alunos como foi possível concluir que 72,6% dos lares urbanos 
tinham, em 2007, até 2 salários mínimos por pessoa. Eles deverão concluir 
que esse fator resultou da soma das porcentagens de pessoas que recebem 
até meio salário mínimo + entre meio e um salário + entre um e dois salários 
= 72,6%. Da mesma forma, eles deverão buscar os resultados dos lares com 
renda superior a 2 salários mínimos por pessoa.

Eles representarão esses dados, na malha quadriculada, retomando o con-
ceito de porcentagem.

Na informação de rodapé do gráfico consta o número de lares pesquisados. 
Aproveite esse momento para explorar as bases do sistema de numeração de-
cimal: composição e decomposição em classes e ordens, leitura e escrita do 
número, valor posicional, sucessor e antecessor, etc.

A atividade 6 refere-se ao tratamento de informações relacionadas com 
o índice de idosos nos estados brasileiros. Oriente os alunos na comparação  
entre os estados que apresentaram maior índice em 1998 com os estados que 
se destacaram em 2008.

Questione-os sobre a nota de rodapé do gráfico e sua importância, indi-
cando que foram excluídas a população rural dos estados de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Chame a atenção dos alunos para a primeira coluna do gráfico, em que 
demonstra o crescimento da população idosa no Brasil. Aproveite para um 
momento de troca de ideias em relação às atitudes e valores que devem ser 
observados no tratamento com os idosos. Como as famílias, governantes e ad-
ministradores das cidades devem preparar as instituições e os ambientes para 
atender às necessidades da população dessa faixa etária, que já contribuíram 
com seu trabalho para o desenvolvimento do país, merecendo o respeito de 
todos.

A atividade 7 pretende fazer com que o aluno perceba a geometria presen-
te em sites disponíveis na web.

Na atividade, sugere-se um site, no entanto o aluno poderá acessar qual-
quer endereço eletrônico ou, nos próprios ícones do computador, ao abrir a 
página do word pode-se destacar as formas geométricas presentes. É mais 
uma oportunidade de o aluno perceber a presença da geometria em qualquer 
situação do cotidiano.
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Outras sugestões

• Na Matemática, o estudo dos polígonos estrelados permite a explora-
ção de fascinantes conexões entre a teoria dos números e a Geome-
tria. Mas o que é um polígono estrelado? É mais fácil descrever como 
se constroem tais polígonos do que partir de uma definição rigorosa. 
Por exemplo, se dividir uma circunferência em 8 partes iguais e ligar 
os pontos de divisão, consecutivamente, sempre num mesmo sentido, 
será obtido um polígono regular — octógono. Mas se a circunferência 
for percorrida ligando os 8 pontos de três em três, será formado um 
octógono estrelado. As construções geométricas desenvolvem senso 
estético, habilidades motoras e fornecem uma vivência que propi-
cia a compreensão de diversas propriedades geométricas. Peça aos 
alunos para criarem mosaicos com polígonos estrelados utilizando a 
malha quadriculada.

• Peça aos alunos que levem jornais e revistas para a sala de aula e 
analisem como as reportagens e notícias são distribuídas geometri-
camente nesses veículos. Chame a atenção para as formas utilizadas 
nas caixas de texto: retângulos e quadrados. Questione-os sobre o 
motivo pelo qual não são utilizados círculos e triângulos. 

• Interdisciplinaridade: o professor de Arte, com base na obra de Fer-
nand Léger, pode propor a criação de uma obra cubista, utilizando 
desenhos de figuras geométricas, recortes, e colagens, organizando 
uma exposição de obras de arte, aberta a visitação de pais, professo-
res e demais alunos.



184


