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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 observadas.

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

Verifique que na seção “Pense e Responda” o aluno 
poderá reencontrar-se com alguns conhecimentos 
construídos ao longo de cada uma das unidades deste 
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 
Bullying escolar: uma prática 
perigosa

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; formulados 
convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; apresentados argumen-
tos e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões críticas; negociados 
acordos; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discussões 
coletivas ou suscitadas por fontes diversas de informação.

• Utilizar linguagem oral de modo planejado em situações que favoreçam 
o progressivo domínio de registros formais.

• Ler de modo autônomo e voluntário textos correspondentes a diferentes 
gêneros selecionados para o ano, posicionando-se reflexiva e criticamen-
te quanto aos sentidos construídos na leitura.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os 
conhecimentos já construídos sobre aspectos convencionais 
(ortografia, acentuação, concordância, pontuação), buscando o maior 
ajuste possível aos padrões normativos da língua.

• Produzir textos de autoria coesos e coerentes, correspondentes aos gêneros 
selecionados para o ano, planejados com diferentes situações comunica-
tivas, buscando a melhor qualidade possível quanto ao conteúdo e forma.

• Revisar textos próprios e de outros, quanto a aspectos discursivos e no-
tacionais, levando em consideração as condições de produção estabele-
cidas.

• Produzir textos de modo cooperativo, textos de apoio à fala planejada 
e adequados às necessidades de estudo em diferentes áreas de conhe-
cimento.

Início de conversa

Atenção professor, este material também usou como referência os Descri-
tores da Prova Brasil. Em cada uma das respostas das questões você encon-
trará a identificação D.___, referente ao respectivo descritor ali trabalhado. 
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Abaixo apresentamos os descritores da Prova Brasil 2011, que foram conside-
rados tanto na Unidade 1 quanto na Unidade 2 desta disciplina.

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.

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;
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Variação linguística

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

Nesta unidade de ensino, serão trabalhados três gêneros textuais: a reporta-
gem, a notícia e o seminário.

Para a reportagem, apresenta-se um texto sobre bullying, termo originado na 
literatura psicológica anglo-saxônica que conceitua os comportamentos agressi-
vos e antissociais nos estudos sobre a questão da violência escolar. Além de causar 
dor e angústia às vitimas, esse tipo de agressão traz sérias consequências não só 
para o ambiente escolar, mas também, tem relação direta com a violência e a 
criminalidade do país.

A reportagem é uma notícia que, pelo seu interesse, será desenvolvida, apre-
sentando mais detalhes e informações que o jornalista considere interessantes.

A reportagem apresenta uma estrutura semelhante a da notícia.

• Título ou manchete  — serve para indicar o conteúdo da reportagem.

• Subtítulo ou linha-fina — funciona como um complemento da manchete, 
acrescentando-lhe algumas informações de forma a torná-la ainda mais 
atrativa.

• Lead ou primeiro parágrafo — é a síntese da reportagem.

• Corpo — é o desenvolvimento da reportagem, mais complexo e extenso 
que na notícia.

A reportagem informa sobre:

• assuntos de interesse geral, atuais ou não.

• “fatos vistos” (o repórter desloca-se ao local do acontecimento).

Qual a diferença entre notícia e reportagem?
A primeira informa fatos de maneira mais objetiva e aponta as razões e efei-

tos. A segunda vai mais a fundo, faz investigações, tece comentários, discute, 
argumenta. 

Normalmente, a sugestão para fazer uma reportagem parte de uma notícia 
que o chefe de redação quer ver desenvolvida, pois o assunto é de repercussão e 
pode ser mais explorado.

O terceiro gênero textual desta unidade é o seminário, cujas orientações bá-
sicas estão descritas nas orientações das atividades 39 a 47, localizadas mais 
adiante.

Para saber mais sobre o gênero textual seminário, leia: <http://www.
portugues.com.br/redacao/seminario.html>; <http://www.letras.ufscar.br/
linguasagem/edicao14/art_04.php>; <http://www.brasilescola.com/redacao/o-
seminarioque-e-como-realizalo.htm>.

Na Roda de Conversa, faça a leitura de um dos livros sugeridos na sessão Leia 
Mais, do Caderno de leitura: O apelido de Mariana, de Cristina Von; Bullying: 
vamos mudar de atitude, de Jefferson Galdino; Liberdade e responsabilidade e 
Violência e não violência, de Brigitte Labbé e Michel Puech.



158

Lí
ng

ua
 P

or
tu

gu
es

a
Para as atividades de leitura é sempre bom aguçar a curiosidade dos alunos, 

provocando neles o exercício das estratégias de leitura e a compreensão do con-
texto. Assim, perguntas como as apresentadas a seguir, devem ser realizadas: 
“Lendo apenas o título, o que é possível imaginar sobre o que esse texto falará? 
O que as imagens podem nos trazer de ideias sobre esse texto?” Se tiver alguma 
informação sobre o(s) autor(es) apresente aos alunos. 

Como assunto do bullying é polêmico, dê espaços para conversas referen-
tes a essa temática ao longo de toda a unidade. A intenção é conscientizar 
os alunos da importância de se saber brincar sem agressividade e ofensa. 
Incentive-os a contar como são as brincadeiras na hora do recreio. Ouça-os, 
dando orientações caso alguém reclame de agressões.

Hora do desafio 
Atividade 1 — Antes de pedir a leitura silenciosa da reportagem “Bullying: 

é preciso levar a sério”, faça aos alunos perguntas de antecipação sobre a 
leitura, do tipo: “Qual é o assunto deste texto? De onde vocês acham que esse 
texto foi retirado? Que tipo de texto é? Para que serve? Em que circunstâncias 
usamos este tipo de texto? Quem se interessaria por ler um texto como este?”

Atividade 2 — Nas duplas, você pode pedir para um colega ler para o outro o 
texto que já foi lido em silêncio, individualmente. Escolha duplas que possam se 
ajudar, exemplo: um que lê e interpreta fluentemente e outro que não o faz com 
muita facilidade. Os alunos juntos grifarão as palavras desconhecidas, tentarão 
pelo contexto levantar hipóteses sobre os significados e depois confrontarão com 
o dicionário.

Atividade 3 — Nesta atividade, o aluno deverá relacionar as informações ex-
plícitas e implícitas no texto para construir o sentido global dele.

Atividade 4 — Nesta atividade, o aluno deverá analisar as relações entre os 
elementos que se organizam no texto, refletindo relações de causa e consequên-
cia.

Atividade 5 — Em todo texto aparecem expressões conectoras — conjun-
ções, preposições, advérbios, locuções —, que sinalizam relações semânticas 
de diferentes naturezas. A relação semântica presente aí foi realizada por um 
advérbio de tempo. (Advérbio: palavra invariável que modifica essencialmen-
te o verbo, exprimindo uma circunstância). Não é preciso nomear tal classi-
ficação para o aluno, mas permitir-lhe a reflexão sobre o sentido da mesma. 

Atividade 6 — Nesta atividade, é possível ao aluno reconhecer diferentes no-
tações no texto e atribuir-lhes sentido de acordo com o contexto global do texto. 
No caso, o destaque em itálico serviu para realçar um estrangeirismo presente na 
palavra bullying, que não tem tradução exata para o português.

Atividades 7 e 8 — Diferentes partes de um texto podem estar interligadas 
por uma expressão que se repete literalmente ou que é substituída por outras. 
Assim, nada do texto está solto, o texto resulta numa unidade articulada e 
coerente. A palavra bullying foi substituída por outras de mesmo sentido, tor-
nando o texto mais fluente sem perder o sentido. 
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Atividades 9 e 10 — Nesta atividade, pretende-se que o aluno identifique no 
texto um fato relatado e diferencie-o de um comentário. No texto do tipo repor-
tagem, o uso de diferentes declarações, opiniões, sobre a temática em questão, 
dá força à matéria e vem sempre entre aspas (uma pontuação que pode carregar 
diferentes efeitos de sentido — nesse caso, serviu para anunciar a fala literal de 
alguém).

Atividade 11 — Nesta atividade, espera-se que o aluno, após ler e debater a 
temática do bullying, registre a sua opinião sobre o assunto. Promova uma socia-
lização das respostas.

Atividade 12 — As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, 
são polissêmicas, ou seja, podem assumir significados diferentes. Para com-
preensão de um texto é fundamental que se exercite os possíveis sentidos de 
uma determinada palavra. A atividade 13 complementa esta atividade, pois 
o que se quer não é só que o aluno conheça o vocabulário dicionarizado, mas 
que saiba empregar ou interpretar a palavra no contexto em que ela se insere.

Atividade 13 — Nesta questão, o aluno exercitará o emprego de palavras 
que ele pesquisou o significado e formulará opiniões sobre o assunto que se 
pede. Atenção professor, a socialização das respostas é muito importante. 
Neste momento, cabe uma roda de conversa na qual os alunos exporão suas 
maneiras de pensar. Mas, lembre-se: toda roda de conversa pressupõe combi-
nados, para que todos possam ser respeitados e ouvidos.

Atividade 14 — Esta atividade também deverá ser realizada após uma discus-
são coletiva, de preferência no formato roda de conversa. O objetivo é que os 
alunos debatam as principais regras de convivência importantes para eles, e que 
coletivamente, criem um cartaz com elas. Professor, você não deve trazer tais 
regras prontas para a sala, ao contrário, indague as crianças sobre os principais 
motivos de conflitos na classe e com esses motivos vá mediando a criação das 
regras essenciais, que devem ser o código de conduta da turma, a ser fixado em 
local visível na sala e consultado ou mencionado em todos os episódios em que tal 
código se fizer necessário. Aproveite a oportunidade para estudar com os alunos o 
trecho do Regimento Escolar da escola, ele também servirá de base para a cons-
trução do cartaz. Essa atividade só fará sentido se eles tiverem a oportunidade de 
debaterem e opinarem. Na hora da elaboração das regras, evite o uso da palavra 
Não, exemplo: ao invés de escrever NÃO FALE ALTO DURANTE AS AULAS, escreva 
FALE BAIXO DURANTE AS AULAS. 

Como os alunos produzirão um cartaz, colocamos a seguir algumas informa-
ções sobre este portador de texto, que você professor precisará explicar, para 
garantir o contexto de produção.

A estrutura de um cartaz tem que ser clara e objetiva. O objetivo do cartaz 
é informar, instruir e persuadir o leitor. Na sua realização, utiliza-se a lingua-
gem verbal e a não verbal, podendo haver predomínio de uma delas. O texto 
em linguagem verbal é curto, objetivo, conciso, claro. Emprega-se, geralmen-
te, o padrão culto, formal da língua. Como o interlocutor é o público, o cartaz 
é, normalmente, veiculado em local público.

Atividade 15 (a) — Nesta atividade, pretende-se que o aluno reconheça os 
possíveis portadores de uma reportagem. Aproveite para comentar as marcas 
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gráficas que acompanham esse tipo de texto: fotografias legendadas, texto em 
colunas, manchete (letras em formato maior que o corpo do texto, que anunciam 
a reportagem).

Atividade 15 (b) — Nesta atividade, pretende-se que o aluno identifique qual 
o objetivo de uma reportagem — informar, explicar, comentar. Espera-se que ele 
pense sobre a intencionalidade do autor, no caso a jornalista. Faça as indagações 
necessárias, para que os alunos cheguem a essas reflexões.

Atividade 16 — Leia com eles o box explicativo e faça as exemplificações 
necessárias.

Atividades 17 e 18 — Estas duas atividades servirão para que o aluno exercite 
de maneira funcional sua compreensão sobre o box explicativo da atividade 16.

Atividade 19 — Nesta atividade, é possível ao aluno reconhecer diferentes no-
tações no texto para atribuir-lhes sentido. No caso, a análise das manchetes passa 
pela identificação do tamanho das letras, com a função de chamar a atenção 
do leitor. Converse com eles sobre como lemos diferentes textos e portadores. 
Questione-os: “Será que lemos da mesma forma uma enciclopédia e um romance? 
Um jornal ou um cartaz? Uma reportagem e um convite?” Medie as discussões, 
atentando-se sempre para a funcionalidade de cada tipo de texto.

Atividade 20 — Promova uma discussão oral, possibilitando ao alunos esta-
belecerem comparações entre o jornal falado e o escrito. Juntos vocês pode-
rão chegar às seguintes conclusões e anotá-las coletivamente:

• Jornal escrito: as notícias são maiores, mais detalhadas; é mais inte-
rativo que o jornal falado (leitor pode segmentar a leitura de acordo 
com a sua disponibilidade de tempo ou interesse; ele pode voltar 
à leitura sempre que sentir necessidade e refletir com mais tempo 
sobre a matéria lida, o que lhe permite uma postura mais reflexiva e 
crítica).

• Jornal falado: as notícias são resumidas, devido ao alto custo do 
horário televisivo, e também por estar preso a uma programação res-
tritiva. As informações televisivas são complementadas por gestos, 
entonações de voz e imagens. No jornal televisivo, o leitor é mais 
passivo. Por ser mais rápido e contar com os complementos mencio-
nados anteriormente, é mais atraente ao grande público.

Em complemento a essa atividade, pode-se comparar entre si dois jornais te-
levisivos e dois jornais escritos, sempre marcando essas diferenças por sua 
abrangência e intencionalidade.

Atividade 21 — Tópico em questão: procedimento de leitura.

Atividades 22 e 23 — Nestas atividades, pretende-se que o aluno reconhe-
ça que tipo de texto é este pela sua função social e demais características.

Atividades 24 e 25 — Essas atividades questionam o aluno sobre a qualidade 
da manchete anunciada na notícia, bem como a necessidade ou não de um subtí-
tulo para complementá-la.

Atividade 26 — Nesta atividade, pretende-se que o aluno compare dois textos 
diferentes cujo tema é o mesmo. O que se quer é que ele perceba que tais di-
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ferenças dependem essencialmente da intenção do autor. Ao conduzir os alunos 
nessa questão, proponha um debate coletivo das respostas de cada um, possibili-
tando a eles pensar nas condições de produção, na recepção e circulação de cada 
um dos textos. 

Atividade 27 — Durante toda a semana, escolha um horário nobre de sua 
aula para selecionar com os alunos notícias que serão lidas para eles ou por 
eles. Essas leituras podem ser compartilhadas ou individuais (se você tiver jor-
nais ou revistas, pelo menos um exemplar para cada 2 crianças). É interessan-
te usar a Maxi Cam, para que eles vejam a configuração da notícia na página 
do jornal. Na seleção destas notícias, procure assuntos de interesse da classe, 
acontecimentos que estejam sendo alvo da atenção pública. Aproveite para 
debater a notícia. Compare com eles duas notícias sobre um mesmo tema, 
sempre conduzindo a reflexão para as intenções do autor, condições de pro-
dução da notícia, a forma como espera-se que o leitor irá recebê-la e a circu-
lação. Leia notícias veiculadas por jornais locais e jornais de maior circulação. 

Mostre estes portadores para as crianças, deixe-as comparar inclusive a or-
ganização de um e de outro. Mostre as seções de um jornal, a que se destinam 
cada uma delas. Você pode fazer isso também com reportagens de revistas. 
Sempre fazendo os comparativos, possibilitando aos alunos formularem suas 
opiniões sobre a questão em destaque, pensando no jeito de escrever das 
notícias, na forma como as manchetes são escritas num e noutro jornal. Ana-
lisando as imagens, suas intenções. 

Chame a atenção para o cabeçalho da folha do jornal, número da página 
e número do caderno; nome do caderno; data da publicação; tamanho das 
letras; divisão do texto em colunas, fotos, legendas e outros.

Para você conhecer e poder propor diversas explorações, colocamos a se-
guir mais algumas informações interessantes.

O jornal apresenta os fatos mais relevantes, no momento em que acontecem, 
o que faz com que o jornal tenha uma vida passageira. Após lido, ele deixa de 
despertar o interesse do leitor. Como a motivação do leitor é uma, saber o que 
acontece naquele dia, os jornais usam de recursos variados, como manchetes, 
cores, diagramação distribuída entre fotos e textos escritos, principalmente na 
página de abertura, que funciona como uma espécie de vitrine para seduzir o 
leitor. Esta página, apesar de variar de um jornal para outro, funciona como um 
mostruário do conteúdo de seus cadernos e seções.

O jornal traz uma diversidade de tipos de textos: notícias, reportagens, edito-
riais, artigos de opinião, fotos, legendas, artigos de divulgação científica, classifi-
cados entre outros. Dentre estes, destacaremos o trabalho com a notícia.

A notícia, a reportagem tem por objetivo informar e as informações são apre-
sentadas em frases curtas, simples e objetivas, numa linguagem clara e precisa.

Durante esta semana, antes de ler a notícia aos alunos, faça-lhes perguntas 
do tipo: “Por essa manchete, que tipo de informação iremos encontrar nesta 
notícia? Por esse lead, que tipo de informação obteremos? Em que caderno do 
jornal, vocês acham que esta notícia foi publicada? Que outros assuntos e notícias 
devem conter o caderno de onde foi tirada essa notícia? A quem interessaria ler 
essa notícia? O que ela quis evidenciar?” 
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Ao final da leitura pode-se também explorar: “Em relação à data do fato 

noticiado, quando a notícia foi publicada? Como está o tempo dos verbos?”(Em 
geral sempre no presente para manter viva a impressão da atualidade da no-
tícia). Selecione expressões do texto, efeitos de sentido e questione-os: “Que 
efeito essas expressões podem provocar em quem lê esta notícia? Como será 
que ela ficaria sem o uso de tais expressões?” Pergunte também: “Qual a fun-
ção das imagens nessa notícia? Elas vêm seguidas de explicações?”

No laboratório de informática, também consulte jornais e revistas virtuais, 
para que os alunos verifiquem as diferenças entre um veículo de circulação e 
outro.

Atividade 28 — Professor na realidade essa será uma atividade de reescrita. 
Retome com seus alunos as questões linguísticas estudadas sobre o gênero notícia. 
Você deverá organizar as crianças em duplas, para a realização desta atividade. 
Não é uma atividade para ser feita num único dia, requer etapas que demandam 
mais tempo. Entre as várias notícias lidas, durante a semana, peça aos alunos que 
votem a que gostariam de reescrever. A proposta é que a reescrevam como se fos-
sem jornalistas. É uma proposta fictícia, mas que irá requerer um amplo plane-
jamento. Convém que você registre o “esqueleto” desse planejamento na lousa. 
Defina com os alunos, com que objetivo escreverão a notícia, que público será o 
alvo da mesma, que tipo de jornal a veiculará. Essas decisões são fundamentais, 
pois darão o “tom” do que se irá escrever. Retome com eles ainda: o que vai ser 
noticiado, os fatos e em que ordem eles devem aparecer; se haverá ou não de-
poimentos de entrevistados. Se houver, como serão anunciadas tais falas? Haverá 
imagens? Como organizarão a manchete? Haverá subtítulo? Como será o lead?

Explique aos alunos que a primeira versão desta produção será um rascunho, 
que será revisado e corrigido posteriormente. Para que eles comecem a escrever 
a notícia, antes releia a notícia para eles, se necessário até mais de uma vez. Na 
aula seguinte, peça que as duplas troquem as notícias entre si, para que corrijam 
uns aos outros. Oriente-os a observar com atenção aspectos de discurso (coerên-
cia e clareza do texto, omissão de informações que comprometam a compreensão 
do leitor, adequação da escrita ao texto jornalístico) e também de ortografia, 
gramática e pontuação. Depois dos textos serem revisados pelos próprios alunos, 
você deverá complementar as correções e devolvê-los às respectivas duplas, para 
que façam as adequações necessárias. Combinem uma legenda para indicar aos 
autores dos textos que tipo de aspecto precisarão rever.

Atividade 29 — Nesta atividade, as questões (a) e (b) enfocam o que é uma 
frase. Frase é todo enunciado capaz de transmitir tudo o que pensamos, que-
remos ou sentimos. Pode se apresentar de várias formas, desde uma simples 
palavra, exemplo Silêncio!, até o período mais complexo. Há frases inclusive 
que não contém verbo. As frases são proferidas com entoação e pausas espe-
ciais, indicadas na escrita pela pontuação. 

As questões de (c) a (h) dizem respeito ao uso da pontuação e suas funções. 
Observe que, nas questões (d), (f) e (h), há a solicitação ao aluno para verificar 
nos textos do Caderno de Leitura as funções dos dois-pontos; das aspas e do 
travessão. Você poderá selecionar que textos quer que os alunos analisem para 
chegar a estas conclusões.
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Atividade 30 — Conduza as explicações e exemplificações necessárias, 
para que os alunos melhor compreendam as conceituações gramaticais aí sis-
tematizadas.

Atividade 31 — As questões presentes nesta atividade, complementam as ex-
plicações da atividade 30 e permitem o exercício compreensivo das classes de 
palavras: substantivo, verbo, adjetivo e locução adjetiva. Permita que os alunos 
confrontem e argumentem suas respostas com a de outros colegas. 

Atividades 32 e 33 — Nestas questões, pretende-se que o aluno exercite sua 
percepção sobre a concordância nominal e verbal em uma frase, no que diz res-
peito ao singular e plural. Ajude-os a se conscientizar dessa reflexão, indagando-
-os a respeito do que pensaram, que recursos usaram para descobrir que palavras 
mudariam na frase, diante da solicitação da atividade.

Atividades 34, 35, 36 — Estas atividades pretendem exercitar a percepção 
dos alunos para um grupo de palavras que, tendo as mesmas grafias e pronún-
cias, apresentam significados diferentes, as chamadas palavras homônimas, 
que, nestes casos, são ao mesmo tempo homógrafas (possuem a mesma gra-
fia) e homófonas (possuem a mesma pronúncia).

Atividades 37 e 38 — Estas atividades pretendem exercitar a percepção 
dos alunos para um grupo de palavras que tendo as mesmas pronúncias, apre-
sentam grafias diferentes (além é claro dos significados também distintos). 
São as chamadas palavras homófonas.

Atividades 39 a 45 — Estas questões orientam passo a passo, no próprio livro 
do aluno, o processo de pesquisa e construção de uma apresentação escrita para 
um seminário sobre o bullying, que será apresentado aos demais alunos da escola. 
Esta sequência de atividades não deve ser feita num único dia, requer tempo.

Estas questões serão realizadas, em alguns momentos, em pequenos gru-
pos e em outros com a classe toda. Para a realização da pesquisa (nos pe-
quenos grupos), forneça materiais que falem sobre a temática do bullying 
(sugerimos a consulta de reportagens, notícias, imagens, inclusive o acesso 
a sites no laboratório de informática), entre eles: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Bullying; <http://www.portalbullying.com.pt/artigos_semanais/cyber-
bullying.pdf>; <http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/
comportamento/bullying-escola-494973.shtml>; <http://www.educacional.
com.br/reportagens/bullying/>; <http://www.scielo.br/pdf/jped/v81n5s0/
v81n5Sa06.pdf>; <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/governo/imprensa/noti-
cias/12114/>; <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/download/17826/>).

Na construção do texto da apresentação, oriente os alunos a colocar as refe-
rências bibliográficas consultadas. Atenção professor, esse é um trabalho para 
ser feito na escola, não em casa, exige a interação entre todos os alunos e a sua 
orientação.

Neste texto escrito, que servirá como base para apresentação do seminá-
rio, deverá haver as conclusões e participações de todos os grupos da classe. 
Professor, você será o mediador dessa construção coletiva final. O uso dos sli-
des no computador, facilitarão em muito essa tarefa, faça a projeção na lousa 
digital e encaminhe a discussão com a classe toda. Caso isso não seja possível, 
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proponha à classe construir vários cartazes em cartolina, distribuindo-lhes 
tarefas. Observe que além de produzirem o texto final coletivamente (que 
pode ser em slides ou cartazes) cada aluno contribuirá com um checklist de 
revisão do texto (atividade 45). Só depois desta etapa é que se pode dizer que 
o texto da apresentação estará pronto para o planejamento da próxima fase 
— a apresentação.

Atividades 46 e 47 — Você e a turma escolherão os oradores do grupo que 
apresentarão o seminário às demais classes. Sugerimos quartetos que se re-
vezarão na exposição da temática. Esses oradores treinarão a apresentação 
para a própria classe. Os demais alunos farão uma apreciação crítica, com 
base nos itens constantes no box explicativo da questão 46 (livro do aluno). 
Pode-se gravar a apresentação, para que eles próprios possam se ver e pensar 
em como melhorar suas performances. Se você professor conseguir, poderá 
também apresentar filmagens de seminários realizados por outras pessoas, 
para que os alunos apurem o olhar sobre os itens que se fazem necessários ao 
fazer uma apresentação oral.

Combine com o professor/coordenador e demais professores da escola sobre 
as datas, horários e público que assistirá a apresentação deste seminário. 

Pense e Responda 
As atividades desta seção pretendem exercitar no aluno a interpretação de 

texto, com apoio da linguagem verbal e não verbal, bem como analisar efeitos 
de sentido aí presentes.

Professor, depois de realizada a seção Pense e responda, proponha um de-
bate com os alunos sobre a relação entre as personagens de alguns desenhos, 
por exemplo da Turma da Mônica. Numa roda de conversa, abra espaço para 
o manifesto de opiniões a partir de questionamentos como: “Será que existe 
bullying na relação entre a Mônica, o Cebolinha e o Cascão?” Explore a análise 
de relações semelhantes ente outras personagens.
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UNIDADE 2 
Estudar é muito fácil e 
prazeroso. Organize-se!

Objetivos:
• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de interlo-

cução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; rela-
tadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formulados con-
vites, pedidos, propostas ou respostas a eles; apresentados argumentos 
e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões críticas; negociados acor-
dos; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discussões co-
letivas ou suscitadas por fontes diversas de informação.

• Utilizar linguagem oral de modo planejado em situações que favoreçam 
o progressivo domínio de registros formais.

• Ler autônoma e voluntariamente textos dos diferentes gêneros selecio-
nados para o ano, posicionando-se reflexiva e criticamente quanto aos 
sentidos construídos na leitura.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os 
conhecimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, 
acentuação, concordância, pontuação), buscando o maior ajuste possível 
aos padrões normativos da língua.

• Produzir textos de autoria coesos e coerentes, correspondentes aos gê-
neros selecionados para o ano, planejados com diferentes situações co-
municativas, buscando a melhor qualidade possível quanto ao conteúdo 
e forma.

• Revisar textos próprios e de outros, quanto a aspectos discursivos e no-
tacionais, levando em consideração as condições de produção estabele-
cidas.

• Produzir textos de modo cooperativo, textos de apoio à fala planejada 
e adequados às necessidades de estudo em diferentes áreas do conhe-
cimento.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas de conhecimento, utilizando 
procedimentos adequados ao estudo do momento. 

Início de conversa
É importante que os alunos tenham contato com diversos gêneros textuais 

na escola. Nesta unidade, serão trabalhados, entre outros, textos do gênero 
instrucional, muito presentes no cotidiano dos alunos.

Os textos instrucionais são aqueles cuja função é regular ou indicar formas 
de agir. Eles descrevem etapas que devem ser seguidas. Dentro desta categoria, 
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encontram-se desde as simples receitas culinárias até os complexos manuais de 
como montar um avião. Existem numerosas variedades de textos instrucionais: 
receitas, manuais, regulamentos, estatutos, contratos, instruções de jogos, etc. 

As receitas culinárias e os textos que trazem instruções para organizar um 
jogo, realizar um experimento, construir ou consertar um artefato, apresen-
tam-se em duas partes. Uma parte contém a lista de elementos a ser utili-
zados, e a outra, desenvolve as instruções necessárias. Como estes textos 
servem para orientar as pessoas, sua estrutura deve ser simples e sua diagra-
mação (incluindo itens, títulos, subtítulos) deve ajudar na compreensão.

Os verbos utilizados, nesse gênero textual, são do modo imperativo (mistu-
re a farinha com o fermento) ou o verbo no infinitivo (misturar a farinha com 
o açúcar).

A unidade iniciará com um texto instrucional que orienta os alunos a estudar.
Na Roda de Conversa, questione-os sobre os hábitos de estudos na escola 

e em casa. O comportamento nesses locais auxiliam na obtenção do êxito nos 
estudos.

Hora do desafio
Atividade 1 — Questão cuja resposta é pessoal. Pretende-se aqui ambien-

tar o aluno com a temática que será iniciada. 
Atividade 2 — Antes de iniciar a leitura compartilhada deste texto, per-

gunte aos alunos: “Com este título — “Habitue-se a estudar”, que tipo de 
leitura será que iremos encontrar? Será uma história, uma poesia? Como vocês 
sabem? Será que encontraremos personagens? Por quem vocês acham que esse 
texto foi escrito? Para quem vocês acham que esse texto foi escrito? Em que 
tipo de local podemos encontrar um texto como este?” Durante a leitura você 
também poderá fazer paradas estratégicas e perguntar aos alunos: “Do que 
mais vocês acham que esse texto vai falar?” Ao final da leitura questione os 
alunos sobre a função de um texto como este, verifique também se eles con-
cordam com o que é transmitido. Deixe que se manifestem.

Atividades 3, 4, 5 e 6 — Depois dos alunos exporem suas opiniões orais sobre 
o texto lido, agora é hora deles posicionarem-se criticamente por escrito.

Atividade 7 — Nesta atividade, será feita uma roda de conversa seguindo-
-se os passos presentes no Livro do Aluno. Lembre-se roda de conversa requer 
combinados, para que todos se respeitem. Os alunos contarão as técnicas que 
usam para estudar e as formas com as quais dividem seu tempo de estudo e 
lições de casa. Essa é uma ótima oportunidade para conversar com eles sobre 
o que acham das lições de casa. Nessa oportunidade, poderia ser combinado 
um sistema de controle, semanal ou mensal, em que os próprios alunos pos-
sam acompanhar e autoavaliar-se em relação ao estudo em classe e em casa. 
Professor, você pode estender a conversa abordando a importância do estudo. 
Apesar das contradições, presentes no nosso país, em que pessoas sem estudo 
acabam obtendo, às vezes, melhores posições sociais que outras que estudam 
muito, cabe uma reflexão que o estudo é sempre um caminho para a desco-
berta e aí as conquistas são de várias ordens, não só financeiras.

Atividade 8 — Alunos pré-adolescentes têm dificuldades em administrar 
tarefas e tempo, a intenção desta questão é ajudá-los nisso. Esse quadro or-
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ganizativo da semana poderá ser feito numa folha avulsa, e os alunos poderão 
levá-la para casa, fixarem em local visível, para que funcione como um roteiro 
de suas atividades. Trata-se do preenchimento de uma tabela com função so-
cial real. Se possível, leve alguns modelos de tabelas desse tipo, para que os 
alunos se familiarizem.

Atividade 9 — Pretende-se, nesta atividade, que o aluno reconheça qual a 
função social deste texto que é instrucional.

Atividade 10 — A localização dos verbos no texto, que indicam, ordenam 
um modo de agir, revelam uma marca característica do gênero instrucional. 
Reflita com os alunos sobre essa propriedade.

Atividade 11 — Atividade complementar a anterior. Retome as orientações 
descritas no item Início de conversa, sobre o texto instrucional.

Atividade 12 — Atenção professor, nem sempre é possível classificar um 
texto como sendo um gênero puro, às vezes um mesmo texto traz marcas 
de um gênero textual e outro ao mesmo tempo, entretanto, sugerimos uma 
classificação dos textos do Caderno de leitura, que trazem marcas do gênero 
instrucional. São eles: o cartaz “Previna-se da nova gripe”; as dicas sobre a 
Dengue; o folheto que orienta como parar de fumar; “Como fazer um resu-
mo”; “Trecho do Regimento Escolar das Escolas Municipais de Indaiatuba”.

Atividades 13 e 14 — Estas atividades pretendem que os alunos reconhe-
çam entre os gêneros presentes, no seu cotidiano, os que são instrucionais. 
Complementando estas questões, peça aos alunos que tragam de casa mode-
los de texto instrucional e permita-lhes uma exploração física para visualizar 
melhor como estes textos se apresentam. 

Atividade 15, (a), (b) e (c) — Estas questões recordam a identificação da 
classe de palavras (verbo) e propõe o exercício da flexão do tempo do verbo 
— Presente, passado (pretérito perfeito) e futuro (do presente) do modo indi-
cativo. Neste momento, as concordâncias pedidas foram todas referentes aos 
verbos regulares da 1.ª conjugação (terminados em ar). Professor, você poderá 
propor no caderno mais exercícios práticos, explorando as outras conjugações 
dos verbos (terminações er, ir, or).

Atividade 15, (d) — Esta atividade propõe mudanças na frase que exigem a 
flexão na pessoa (ela para eles) e no número do verbo (singular para plural). 
Este exercício e os anteriores preparam os alunos para entenderem a concei-
tuação do verbo e suas flexões.

Atividade 15, (e) — Esta atividade e a posterior, que demonstram a con-
ceituação do que é um verbo no  Infinitivo e no modo imperativo, fizeram-se 
necessárias, pois essa unidade trabalha com o aprofundamento dos textos 
instrucionais e os verbos no infinitivo e no modo imperativo são uma marca 
deste tipo de texto. Colocamos a seguir, mais algumas informações para você 
recordar alguns conhecimentos básicos sobre a flexão verbal.

A flexão do verbo representa as várias atitudes de quem fala em relação 
ao fato que comunica. Exemplos: Eu planto, Eu plantei — A atitude do falante 
é de certeza, o ato é ou foi uma realidade. Essa circunstância caracteriza o 
modo indicativo. / Se eu plantasse, Quando eu plantar — Neste caso, a ati-
tude é de incerteza, dúvida, revela uma condição, uma possibilidade. Essa 
circunstância caracteriza o modo subjuntivo./ Plante você, não plantem – 
nestes casos, as duas formas verbais representam um desejo, uma vontade, 
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uma ordem. É o modo imperativo. Além dos modos indicativo, subjuntivo e 
imperativo, os verbos apresentam ainda as formas nominais: infinitivo (im-
pessoal e pessoal), gerúndio e particípio. 

Atividades 16, 17, 18 — Nestas atividades, os alunos exercitarão o reco-
nhecimento e a flexão dos verbos no modo imperativo e na forma nominal — 
infinitivo.

Atividade 19 — Nessa questão, pretende-se que os alunos trabalhem a com-
paração entre dois textos instrucionais, que possuem usos sociais diferentes.

 Atividade 20 — Leia com os alunos o box explicativo e faça as exemplifi-
cações necessárias.

Atividades 21 a 28 — estas atividades pretendem trabalhar a escrita de 
palavras terminadas em “M” e “ÃO”, analisando-as quanto ao significado e 
a tonicidade. Estas atividades podem ser realizadas em duplas, para que os 
alunos troquem ideias. 

Para a atividade 26, (b), os alunos poderão consultar dicionários para che-
carem os significados das palavras. Para trabalhar a tonicidade das palavras 
(questão (c)), solicite aos alunos a pronúncia delas e a verificação de qual sílaba 
é a “mais forte”. As palavras que terminam em “M”, em geral, são paroxítonas, 
quando isso não acontece elas são acentuadas, exemplo: porém, alguém, vin-
tém, etc. As palavras terminadas em ”ÃO”, na maioria das vezes, são oxítonas, 
quando isso não acontece, elas são acentuadas, exemplo: sótão, órfão, órgão.

Entre estas questões, as de número 21 a 25 e 27 e 28 propõem a conjuga-
ção do tempo verbal (presente, pretérito ou futuro), e suas variações quanto 
às terminações “AM” ou “ÃO”. Professor, ajude os alunos a perceberem tais 
variações acrescentando explicações complementares se necessário.

A atividade 29 apresenta procedimentos e estratégias de leitura para a 
produção de um folheto informativo. 

Atividade 30 — Peça aos alunos que tentem compreender o esquema sobre 
o texto “O álcool e o seu corpo”. Em seguida, solicite que alguns deles socia-
lizem o que imaginam que este esquema quer explicar.

Atividade 31 — Proponha a leitura do texto original “O álcool e o seu corpo”, 
em seguida, abra uma roda de discussão com os alunos, indagando-os o que pu-
deram melhor compreender sobre o esquema da atividade 30, depois da leitura.

Atividades 32 a 35 — Oriente os passos de construção do resumo, presen-
tes no Livro do aluno.

Atividade 36 — Nesta atividade, você será o escriba do resumo produzido 
pela classe, conforme os passos descritos no Livro do aluno, que deverão ser 
executados em mais de um dia. Antes de iniciá-lo, explore o texto “Como fa-
zer um resumo?”, presente no Caderno de Leitura.

 Após a produção do grupo, em outro dia, exponha novamente o resumo 
para que juntos vocês façam a revisão do texto. Conduza esta análise com 
questionamentos do tipo: “As informações mais importantes do texto original 
foram mantidas? Todo o conteúdo do texto original foi abordado? O resumo 
ficou mais curto do que o original? O texto apresenta uma sequência de ideias 
que garante a compreensão? Foi bem empregada a pontuação? Foi usado letra 
maiúscula no início dos parágrafos? As palavras estão escritas corretamente?” 
Retome também com a classe as orientações do texto “Como fazer um resu-
mo?”, do Caderno de Leitura. Teste as sugestões de alterações feitas pelas 
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crianças, faça contraposições entre uma e outra opinião de forma que eles 
consigam revisar o resumo até que fique coeso e coerente. 

Atividades 37 a 40 — Oriente a elaboração individual do resumo, seguindo 
os passos do Livro do aluno. Observe que há etapas prescritas também para 
revisão, com tabelas (Material de Encarte), para orientar os alunos o que eles 
precisam rever. 

Professor, depois destes exercícios, será muito interessante você propor a 
construção de esquemas e resumos em outras disciplinas. Note que esse texto 
“Fatores influentes ao uso do álcool” traz muitas possibilidades interdisci-
plinares, com o conteúdo de Ciências, e com o Projeto Prevenção ao uso de 
substâncias psicoativas, desenvolvido na Rede Municipal.

Atividade 41 — Esta atividade pesquisa sobre o tema do alcoolismo, tem 
por objetivo repertoriar o conteúdo da próxima questão, que é produzir um 
folheto (instrucional) com dicas sobre o que é importante saber e fazer sobre 
esse assunto. Esta atividade e a próxima devem ser feitas em duplas. 

Professor oriente a pesquisa, leve-os à biblioteca da escola, ensine-os como 
procurar neste ambiente o que precisam. Auxilie-os a detectarem que o ín-
dice e os títulos dos livros e enciclopédias é por onde começamos a nossa 
pesquisa. Explique-lhes que os tópicos presentes nestes textos vão afinando 
a nossa busca. Ensine-lhes procedimentos de anotação, além de orientar-lhes 
o registro das fontes bibliográficas pesquisadas. Você pode também propor 
essa pesquisa, no laboratório de informática da escola, navegando em sites 
sobre o assunto. A pesquisa na internet também precisa ser orientada para o 
afinamento da busca. Explique inclusive a “caixa de busca e pesquisa” que em 
geral todos os sites apresentam para agilizar sua procura.

Atividade 42 — Nesta atividade, os alunos produzirão em duplas um texto 
instrucional sobre o alcoolismo. Explore antes com os alunos os cartazes e fo-
lhetos presentes no Caderno de leitura, para ajudá-los a familiarizarem-se com 
este tipo de texto. Oriente esta produção, seguindo os passos presentes no Livro 
do aluno. Lembre-se de que esta atividade orienta tanto a produção como a 
revisão do folheto, portanto não é recomendável fazê-la num único dia.

Atividade 43 — Proponha uma apreciação dos folhetos produzidos pelas 
duplas, entre todas elas. Após, numa roda de socialização, converse com os 
alunos sobre o que de positivo e de aspectos a serem melhorados apareceram 
nas produções.

Atividade 44 — Oriente a produção coletiva do folheto, instigando os alu-
nos a colocarem as melhores ideias observadas nos trabalhos das duplas. Lem-
bre os alunos de todos os passos presentes na atividade 42 (incluindo as etapas 
de produção e revisão). Esta atividade ficará melhor se for realizada na lousa 
digital, pois nesse caso, o arquivo contendo o texto, já poderá ser utilizado 
para a posterior reprodução.

Atividade 45 — Combine com o professor/coordenador e o professor da 
classe, que irá receber os folhetos produzidos pela sua sala, como vocês po-
derão organizar-se quanto a isso.

Pense e Responda
As atividades desta seção pretendem exercitar a interpretação de texto 

com apoio da linguagem verbal e não verbal, bem como analisar efeitos de 
sentido aí presentes.
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UNIDADE 1 
Números... saiba lidar com eles 

Objetivos:

• Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal 
para leitura e escrita, comparação, ordenação e arredondamento de 
números naturais de qualquer ordem de grandeza, pelo seu uso em si-
tuações--problema e pelo reconhecimento de relações e regularidades.

• Construir o significado dos números racionais, reconhecendo, repre-
sentando e utilizando-os no contexto diário, identificando suas repre-
sentações (fracionária e decimal), leitura e escrita e seus diferentes 
significados em situações-problema (parte-todo, razão e quociente), 
comparando-os e representando-os na reta numerada.

• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações fun-
damentais e construindo novos em situações que envolvam números na-
turais e, em alguns casos, números racionais na forma decimal.

• Ampliar os procedimentos de cálculo mental, escrito, exato, aproximado 
 — pelo conhecimento de regularidades dos fatos fundamentais, de pro-
priedades das operações e pela antecipação e verificação de resultados.
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Início de conversa

A matemática é uma ciência em constante construção, que se desenvol-
ve enquanto é experimentada, no processo de investigação e resolução de 
problemas, deixando de lado a possibilidade de ser vista de forma estática, 
abrindo portas para a criação e para a emoção.

O professor precisa entender o conhecimento matemático como social e 
historicamente produzido. É nesse entendimento que a matemática deve ser 
apresentada aos alunos. A prática pedagógica deve ser permeada com mais 
ações e experiências matemáticas, e com as informações fornecidas em mo-
mentos oportunos. Com essa visão, você poderá ajudar o seu aluno a percorrer 
o caminho do conhecimento de forma intensa e prazerosa. O aluno precisa 
descobrir que estudar matemática pode ser, além de necessário, uma ativida-
de agradável e desafiadora.

Professor, é preciso avaliar continuamente os seus alunos para entender se 
estão dominando as regras do sistema de numeração, para retomar ou avançar 
os estudos, tanto na comparação de números de ordem mais elevada, como 
para a utilização das técnicas operatórias e na resolução de problemas.

Na Roda de Conversa, os alunos terão a oportunidade de refletir sobre o sis-
tema de numeração que utilizamos cotidianamente e reconhecer que apenas 
com 10 símbolos é possível escrever quantidades infinitas de números.

Hora do desafio

Professor, conte aos alunos a história dos números, como o homem primiti-
vo fazia contagens. Sugira a dramatização da história por um ou mais grupos 
de alunos. Sugira números diversos para que os alunos construam, utilizando 
numerais romanos.

Com as questões da atividade 1, os alunos poderão perceber que nosso 
sistema de numeração decimal facilita o trabalho com números maiores.

Utilize o material dourado e o Quadro Valor Lugar (QVL) para trabalhar as 
atividades de 2 a 5. Recorde com os alunos a formação das duas primeiras 
classes, antes de prosseguir o trabalho com os milhões. Proponha a represen-
tação de determinados números no QVL, depois solicite a leitura oral desses 
números. Nesse momento, trabalhe também o valor absoluto e o posicional 
(relativo) de um algarismo.

Explore esses dois recursos didáticos para compor, decompor, comparar, e 
estimar os números apresentados num contexto do cotidiano do aluno. 
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Na atividade 3, item (h), é fundamental que você solicite na secreta-
ria da escola, a cópia do quadro I, para informar a quantidade de classes 
e alunos, na elaboração do gráfico solicitado. Acompanhe os alunos na 
confecção do gráfico, informe que o mesmo precisa ter título e a fonte de 
dados. Todo gráfico de colunas deve conter um sistema de eixos perpendi-
culares, sugestão: no eixo horizontal, coloca-se a quantidade de alunos, e 
no vertical as turmas.

As atividades 6 e 7 exploram a adição e a subtração. Esse tipo de atividade 
aprimora o cálculo mental dos alunos. Após várias situações resolvidas na ora-
lidade, incentive-os a resolver as situações propostas no livro do aluno.

É importante que você proponha situações que trabalhem as três ideias da 
subtração: subtrativa, aditiva e comparativa, e que os alunos identifiquem 
essas ideias. Siga os exemplos do livro do aluno e elabore outras situações se-
melhantes. Solicite também que os alunos elaborem situações-problema com 
essas ideias e troquem entre si, para que todos possam resolvê-las.

As atividades 8 e 9 exploram as expressões numéricas. Além das atividades 
propostas no Livro do aluno, solicite que criem outras expressões numéricas 
como desafios, para brincar com os colegas, de quem chega primeiro ao re-
sultado.

A atividade 10 trabalha com situações de multiplicação. Explique aos alu-
nos que a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Demonstre na prática do 
cotidiano.

Nas atividades 11 e 12, você terá a oportunidade de explorar com os 
alunos o cálculo aproximado, exato e arredondamentos. Antes das ativi-
dades propostas no livro, leve para sua classe um vidro com 420 clipes ou 
mais e um outro com 50 clipes. Informe, então, que no segundo vidro há 
50 clipes. De posse dessa informação, pergunte aos alunos: “Sabendo que 
nesse vidro há 50 clipes, quantos clipes vocês acreditam ter neste outro 
vidro?” Solicite que os alunos façam a estimativa e escrevam a quantidade 
num papel, colocando ao lado o próprio nome. Recolha todas as sugestões 
e faça a checagem.

Leia mais:

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/cabeca-
errar-500351.shtml

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/cabeca-
errar-500351.shtml?page=1

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/cabeca-
errar-500351.shtml?page=2
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http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/cabeca-
errar-500351.shtml?page=3

Para finalizar, na atividade 13, os alunos retomarão a multiplicação, na 
qual você poderá explorar o cálculo mental.

Outras sugestões

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Observe a grade numérica e resolva:

• Copie da grade numérica os números que representem o triplo de 3, 
6 e 9.

• Pinte de azul o número que representa o dobro de 17 e a metade de 
68 ao mesmo tempo.

• Copie todos os números que terminem com zero e cinco, na grade 
numérica, e explique a relação dessas quantidades com a tabuada do 
cinco.

• Agora, identifique todos os números da grade numérica que se rela-
cionam com a divisão pelo número 2.

• Qual é o número que somado com 36 tem como total o número 98?

• Qual é o número que, se dele for subtraído 28, obtém-se 15?
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UNIDADE 2 
Da troca de mercadorias ao 
cartão de crédito

Objetivos:

• Construir o significado de medidas, a partir de situações-problema 
que expressem seu uso, no contexto social, e em outras áreas do co-
nhecimento e que possibilitem a comparação de grandezas de mesma 
natureza.

Início de conversa
A moeda, como hoje a conhecemos, é o resultado de uma longa 

evolução. No início não havia moeda. Praticava-se o “escambo”, sim-
ples troca de mercadoria por mercadoria. 

Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais pro-
curadas (aceitas por todos) e assumiram a função de moeda, circu-
lando como elemento trocado por outros produtos e servindo para 
avaliar-lhes o valor. Eram as “moedas-mercadorias”. 

O gado e o sal deixaram marca de sua função como instrumen-
to de troca em nosso vocabulário. Até hoje, empregamos palavras, 
como pecúlio (dinheiro acumulado), derivada do latim pecus (gado); 
a palavra capital (patrimônio) vem do latim capita (cabeça); e a pa-
lavra salário (remuneração, normalmente em dinheiro, devida pelo 
empregador em face do serviço do empregado) tem como origem a 
utilização do sal, em Roma, para o pagamento de serviços prestados. 

Com o passar do tempo, as mercadorias tornaram-se inconvenien-
tes às transações comerciais, em virtude da oscilação de seu valor, 
assim como pelo fato de não serem fracionáveis e por serem facil-
mente perecíveis, não permitindo o acúmulo de riquezas. 

Quando o homem descobriu o metal, logo passou a utilizá-lo para 
fabricar seus utensílios e armas, anteriormente feitos de pedra. 

Por apresentar vantagens, como a possibilidade de entesoura-
mento, divisibilidade, raridade, facilidade de transporte e beleza, 
o metal impôs-se como principal padrão de valor. Era trocado sob 
as formas mais diversas. A princípio, em seu estado natural, depois 
sob a forma de barras e, ainda, sob a forma de objetos, como anéis, 
braceletes, etc. 

Os utensílios de metal passaram a ser mercadorias muito apre-
ciadas. Sua produção exigia, além do domínio das técnicas de fundi-
ção, o conhecimento dos locais onde o metal poderia ser encontrado. 
Essa produção, naturalmente, não estava ao pleno alcance de todos. 
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A valorização, cada vez maior, dos utensílios levou à sua utilização 
como moeda e ao aparecimento de réplicas de objetos metálicos, em 
pequenas dimensões, a circularem como dinheiro, como as moedas 
faca e chave, encontradas no Oriente, e do talento, moeda de cobre 
ou bronze, com o formato de pele de animal, encontradas na Grécia 
e em Chipre. 

Moedas antigas 
Surgem, então, no século VII a.C., as primeiras moedas com ca-

racterísticas das atuais: são pequenas peças de metal com peso e 
valor definidos e com a impressão do cunho oficial, isto é, a marca 
de quem as emitiu e garante o seu valor. 

As moedas refletem a mentalidade de um povo e de sua época. Nelas 
podem ser observados aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e 
culturais. Pelas impressões encontradas nas moedas, conhecemos, hoje, 
a efígie de personalidades que viveram há muitos séculos. Provavelmen-
te, a primeira figura histórica a ter sua efígie registrada numa moeda foi 
Alexandre, o Grande, da Macedônia, por volta do ano 330 a.C. 

A princípio, as peças eram fabricadas por processos manuais mui-
to rudimentares e tinham seus bordos irregulares. Não eram, como 
hoje, peças absolutamente iguais umas às outras. 

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moedas foram o 
ouro e a prata. A cunhagem de moedas em ouro e prata manteve- 
-se durante muitos séculos. As peças eram garantidas por seu valor 
intrínseco, isto é, pelo valor comercial do metal utilizado na sua 
confecção. Assim, uma moeda contendo vinte gramas de ouro era 
trocada por mercadorias nesse mesmo valor. 

Durante muitos séculos, os países cunharam em ouro suas moedas 
de maior valor e reservaram a prata e o cobre para os valores meno-
res. Esses sistemas mantiveram-se até o final do século XIX, quando 
outras ligas metálicas passaram a ser muito empregadas. A moeda 
passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor gravado 
em sua face, independentemente do metal nela contido. 

Com o advento do papel-moeda, a cunhagem de moedas metálicas 
ficou restrita a valores inferiores, necessários para troco. Com essa nova 
função, a durabilidade passou a ser a qualidade principal da moeda. 

O papel-moeda
Na Idade Média, surgiu o costume de guardarem-se os valores com 

um ourives, negociante de objetos de ouro e prata. O ourives, como 
garantia, entregava um recibo e, com o tempo, os recibos passaram a 
ser utilizados para efetuar pagamentos. A circulação de mão em mão 
dos recibos deu origem à moeda de papel. 

No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas 
atuais, foram lançados pelo Banco do Brasil, em 1810. Tinham seu 
valor preenchido à mão, tal como fazemos hoje com os cheques. 

Com o tempo, da mesma forma ocorrida com as moedas, os go-
vernos passaram a conduzir a emissão de cédulas. Eles controlam as 
falsificações e garantem o poder de pagamento. Atualmente, quase 
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todos os países possuem seus bancos centrais, encarregados das emis-
sões de cédulas e moedas. 

Sistema monetário 
O conjunto de cédulas e moedas utilizadas por um país forma o 

seu sistema monetário. Esse sistema, regulado por meio de legislação 
própria, é organizado a partir de um valor utilizado como base, a 
unidade monetária. 

Atualmente, quase todos os países utilizam o sistema monetário 
de base centesimal, no qual a moeda divisionária da unidade repre-
senta um centésimo de seu valor. 

Disponível em: <http://www.newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=101>. 
Acesso em: 3 jul. 2010. (Adaptado).

Inicie a Roda de Conversa questionando os alunos sobre o uso do sis-
tema monetário. Será que sempre existiu o dinheiro? Solicite aos alu-
nos que observem as imagens e o que as cenas representadas revelam. 
Se o dinheiro não existia, como era feito o comércio de mercadorias? 
Atualmente, é possível viver sem o dinheiro? Qual é a finalidade do di-
nheiro? Nessa questão, eles deverão concluir, com a sua mediação, que 
o dinheiro é uma forma de medir o valor dos produtos, serviços, bens e 
mercadorias.

Hora do desafio
Para encaminhar a atividade 1, peça aos alunos que leiam e analisem a 

conversa de Clarice e Fernando. Que medidas estão evidentes nessa con-
versa? Questione-os sobre como utilizam essas medidas na vida cotidiana e 
como as medidas facilitam as atividades das pessoas.

Providencie palitos de vários tamanhos: fósforo, picolé, espetinho. For-
me equipes e dê para cada uma um tipo de palito, para medirem os mes-
mos objetos, por exemplo, o comprimento da mesa do professor, e deverão 
registrar quantos palitos cada equipe usou. Como saber qual o real com-
primento da mesa?

Voltando às conclusões da Roda de Conversa, em que focaliza a neces-
sidade da existência de um sistema padrão para medir o valor das merca-
dorias, da mesma forma foi preciso padronizar o sistema de medidas de 
comprimento, para facilitar o comércio entre os povos.

Encaminhe a leitura do texto no livro do aluno sobre como surgiram os 
padrões de medidas. 

A palavra metro tem origem do grego, métron, que significa “o que 
mede”. 

O sistema métrico surgiu por volta do ano de 1790. Antes disso, era pra-
ticamente impossível a comunicação entre os povos.

Para solucionar esse problema, reformadores franceses escolheram uma 
comissão de cinco matemáticos para que elaborassem um sistema padro-
nizado. Houve vários acertos nos cálculos para definir a medida exata do 
metro. A última, que passou a vigorar em 1983, é baseada na velocidade 
com que a luz se propaga no vácuo. 
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Resumidamente, pode-se dizer que um metro corresponde à fração 
1/300 000 000 da distância percorrida pela luz, no vácuo em um segundo.

Encaminhe as atividades 2 e 3, para que os alunos identifiquem qual 
instrumento de medida é utilizado em cada situação. Deixe que troquem 
ideias e percebam que utilizamos variados instrumentos para cada tipo 
de medida: para medir o comprimento utilizamos a trena, por exemplo; 
quando medimos líquidos, litro; para medirmos a massa (peso), a balança. 

Na atividade 4, os alunos deverão concluir que o dinheiro é o instrumento 
usado para medir o valor das mercadorias que compramos ou vendemos. Sem 
esse instrumento nós retornaríamos aos tempos primitivos das trocas. 

Converse com os alunos sobre a moeda brasileira. Peça que investiguem 
com pessoas de mais idade sobre que tipo de moeda circulava no Brasil 
antes do real, registrando as informações coletadas. 

Encaminhe a leitura do texto informativo sobre a história do dinheiro. Você 
poderá aproveitar o texto para fazer a interdisciplinaridade com Língua Por-
tuguesa, trabalhando os conteúdos da área.

Retome a numeração romana destacando: “Surgem, então, no século VII 
a.C., as primeiras moedas...”

No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das cédulas atu-
ais, foram lançados pelo Banco do Brasil, em 1810. Deixe o aluno calcular 
há quanto tempo ocorreu esse fato e em que século. Há quanto tempo 
circula o real no Brasil? (Qual moeda existia antes do real?).

Para realizar as atividades 5 e 6, os alunos deverão retirar do Material 
de Encarte as cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro e efetuar 
as trocas sugeridas no livro do aluno. 

Programe outras situações de troca entre os alunos, observando a com-
preensão que dominam envolvendo a moeda e como realizam as operações 
de troca.

A atividade 7 apresenta a divisão da moeda em parte inteira e fracioná-
ria, encaminhando para a leitura de quantias.

 Relacione a leitura de quantias com o Quadro Valor Lugar, e se for ne-
cessário, utilize o ábaco, principalmente para a compreensão da leitura 
de quantias com ordens vazias, por exemplo: R$ 105,00; R$ 1 040,00, etc.

Para realizar a atividade 8, solicite aos alunos que façam uma pesquisa 
em jornais, internet e noticiários, para saber o valor das principais moedas 
que circulam no mundo, comparando-as com a moeda brasileira.

Estabeleça as comparações entre as moedas, por exemplo: Quantos reais 
eu preciso ter para trocar por um dólar, por um euro ou uma libra esterlina?

Qual a diferença entre o dólar e o euro, o dólar e a libra, o euro e a libra?
Aproveite para fazer estimativa: Com R$ 100,00 posso comprar quantos dó-

lares? Quantos euros? Deixe que os alunos confiram a estimativa na calculadora. 
Questione-os e solicite que pesquisem sobre a nossa necessidade de usar o 

dólar e o euro. Em que situações essas moedas são utilizadas pelas pessoas? 
Acompanhe as respostas dos alunos, auxiliando-os e corrigindo-os no caso de 
alguma dificuldade ou erro na resolução. 
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Qual a importância dessas moedas para o mundo?

Qual a importância do dólar no dia a dia do brasileiro?

Muitas vezes nos perguntamos porque o dólar afeta nossas vidas. 
Nesse sentido, o que tem a moeda norte-americana, cujo valor é 
administrado pelo Banco Central dos EUA, a ver com aqueles que 
pegam ônibus, trem, metrô, ou enche o tanque do carro para ir 
trabalhar/passear?

Primeiro, o padrão monetário internacional, antes baseado no 
ouro, mudou para o dólar após a 2.ª Guerra Mundial. Todas as moedas, 
da China à Índia, passando pela Europa e Oriente Médio e chegando 
ao Brasil, oscilam segundo o valor do dólar. É essa moeda que vale 
como meio de troca nas transações comerciais (mercadorias) e nas 
financeiras (dinheiro físico).

Se você for ao Chile e pagar em reais, o lojista chileno pegará uma 
tabela e converterá seus reais em dólar. É assim no mundo todo. Há 
poucos anos, a Argentina adotou o padrão dólar, em que 1 peso valia 1 
dólar. Ao tornar o peso tão forte quanto a moeda americana, a Argen-
tina passou a perder exportações, pois o preço dos produtos daquele 
país passaram a ficar caros demais. Além disso, o BC da Argentina 
transferiu para o BC dos EUA a responsabilidade de fixar o preço do 
peso — pois se a moeda argentina valia o mesmo que o dólar, quem 
definia seu preço eram os americanos. Resultado: fiasco total.

Todos os países do mundo procuram fazer com que suas moedas valham 
menos que o dólar — a desvalorizam —, pois assim seus produtos de expor-
tação ficam mais baratos e ganham competitividade. No caso do euro, o 
padrão monetário da zona do euro vale mais que o dólar. E, exatamente 
por isso, está atraindo e pode superar o dólar como padrão de troca global 
nos próximos anos. O caso brasileiro é o seguinte: o Governo FHC deixou 
um câmbio (relação real/dólar) excelente para o exportador. Só que dentro 
do governo Lula essa relação vem caindo. O real valia R$ 3,5258 por dólar 
em janeiro de 2003. Hoje vale R$ 2,0718, ou seja, valorizou-se 41,24%. Isso 
representa que o produto brasileiro ficou 41,24% mais caro. Quando isso 
acontece, perdem-se exportações, empregos e impostos dentro do país.

BORTOLIN, Fernando. Qual a importância do dólar no dia a dia do brasileiro? 
Diário do Grande ABC, 3 maio 2006. 

Na atividade 9, inicie solicitando uma estimativa para comprar todos os 
produtos que estão sendo expostos na vitrine.

Nas situações-problema, você poderá modificar ou ampliar as propostas 
para serem resolvidas pelos alunos, por exemplo: se Adriana levasse duas 
camisetas, a calça e o sapato; se levasse duas calças, duas camisetas e o 
sapato; se quisesse parcelar em 3 vezes, de quanto seria cada parcela; se 
levasse 3 camisetas e duas calças quantos trajes poderia compor; etc.
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Na sequência da atividade 9, utilize o Quadro Valor Lugar (ábaco de 
papel), ábaco de madeira ou material dourado, para realizar as operações 
com as quantias monetárias. Isso facilitará a compreensão do aluno, reco-
nhecendo que o processo é o mesmo para operar com quantias do sistema 
de numeração decimal.

Para resolver as situações-problema das atividades 10 e 11, solicite 
aos alunos que utilizem as cédulas e moedas que retiraram do Material de 
Encarte, façam a representação concreta da situação, para, em seguida, 
efetuar o registro do algoritmo da operação.

Aproveite para propor outras situações, envolvendo o dia a dia do aluno.

Na atividade 12, o aluno deverá analisar o preço unitário dos produtos 
para poder calcular a economia ao levar as ofertas.

“Leve 3 pague 2”, isto é: duas caixas de sabão custam R$ 10,96

R$ 10,96 : 2 = R$ 5,48 cada caixa.

Portanto, a economia é correspondente a uma caixa — R$ 5,48.

Dois detergentes = R$ 2,04

R$ 2,04 : 2 = 1,02, economia de R$ 1,02.

Dois amaciantes por R$ 7,80

7,80 : 2 = 3,90, economia de R$ 3,90.

R$ 3,90 + R$ 5,48 + R$ 1,02 = R$ 10,40 — Total de economia.

Ao comprar os produtos fora da oferta o gasto seria de R$ 31,20.

Na atividade 13, os alunos vão conhecer as transações efetuadas com o 
cartão de crédito.

Outras sugestões

• Faça simulação de compra e venda, organizando um bazar com 
embalagens, para que os alunos realizem as “compras”, pagando e 
recebendo troco. Aproveite para explorar a calculadora, conferin-
do as operações que efetuaram.

• Forme equipes com quatro alunos em cada e solicite que elabo-
rem situações-problema que envolvam compra, venda, troco e as 
4 operações.

 Por exemplo: Rosangela comprou 5 pacotes de fraldas. Quanto pa-
gou se um pacote custa R$ 12,00? Quanto recebeu de troco se 
pagou com duas notas de R$ 50,00?

 Marisa foi até a livraria com R$ 78,00 para comprar livros de história 
para os sobrinhos. Quantos livros comprou se cada um custou 
R$ 19,00? Quanto recebeu de troco? 

• Aproveite panfletos de supermercados e farmácias da cidade para 
trabalhar situações-problema com as ofertas anunciadas. Solicite 
aos alunos que pesquisem o preço unitário dos produtos para de-
pois investigarem se a oferta realmente compensa. 
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UNIDADE 3 
Um mundo cheio de formas

Objetivos: 

• Descrever, interpretar e representar, por meio de desenhos, a loca-
lização ou a movimentação de uma pessoa ou um objeto no espaço 
e identificar características das figuras geométricas, percebendo se-
melhanças e diferenças entre elas, por meio de composição e decom-
posição, simetrias, ampliações e reduções.

Início de conversa

O estudo da geometria desenvolve o pensamento geométrico, que por sua vez 
contribui para os procedimentos de estimativa visual. Assim, o aluno é capaz de 
estimar ângulos, comprimentos e propriedades sem que precise utilizar instru-
mentos específicos de medidas.

As figuras geométricas planas são reconhecidas inicialmente pelas crianças por 
suas formas, pela aparência física, e não por suas propriedades e partes. A partir 
da interação com a diversidade de formas, por meio da observação e experimen-
tação, elas começam a diferenciar as características de uma figura e a usar as 
propriedades para conceituar as formas de uma categoria.

Nesta unidade, estudaremos as formas tridimensionais. Os alunos estão dia-
riamente em contato com elas, seja na natureza ou nos objetos. Assim, quando 
chegam à escola, seus conhecimentos em relação às formas são vastos. A escola 
deve propiciar a passagem do espaço perceptivo para o espaço representativo, 
ampliar o repertório do aluno sobre nomenclaturas e sistematizar as característi-
cas de cada forma.

É importante permitir aos alunos que estabeleçam previamente seus próprios 
critérios de classificação e ordenação, comparando objetos e identificando suas 
características relevantes. Isso favorece a independência deles e a compreensão 
posterior dos critérios estabelecidos.

Na Roda de Conversa, troque ideia com os alunos sobre suas percepções com 
relação ao mundo em que vivem. Tente extrair o máximo de informações sobre as 
formas que visualizam em casa, na rua, na escola, etc. É partindo da experiência 
deles que você consegue “sondar” o território antes de explorar as possibilidades 
de ensino e aprendizagem propiciadas pelo tema das formas geométricas.

Hora do desafio
O início da atividade 1, por meio da observação de uma imagem, propicia 

ao aluno o trabalho com a identificação das formas que o rodeiam. Aguce a 
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observação por todos os pontos de vista, questione-os sobre as diferentes for-
mas que encontramos nos elementos naturais e nos construídos pelo homem. 
Compare as formas observadas por eles e comente sobre as semelhanças des-
sas formas com os sólidos geométricos. Todos os elementos, sejam naturais ou 
construídos pelas mãos humanas, têm formas semelhantes às dos sólidos geo-
métricos. Nesta atividade, os alunos terão oportunidade para refletir sobre a 
necessidade de saber identificá-las corretamente.

Na atividade 2, sugira outras atividades orais que permitam ao aluno au-
mentar sua capacidade de se localizar no ambiente cotidiano e em outros 
ambientes. Observe como os alunos vão fazer a leitura do mapa de Indaiatuba 
com as sugestões estabelecidas (atividades 2 e 3), localização, deslocamento, 
etc. Fixe bem as noções de retas paralelas e perpendiculares, aproveitando o 
mapa proposto na atividade.

As atividades 3, 4 e 5 propiciam explorar o conhecimento sobre ângulos. An-
tes de iniciar esse trabalho, crie brincadeiras com os alunos em que tenham que 
formar ângulos com as mãos, braços, pernas, etc. Em seguida, traga para a sala 
de aula as figuras planas e os sólidos geométricos, para que eles possam manuseá- 
-los identificando arestas, vértices, faces e os ângulos existentes nessas for-
mas. Leve também para a classe material de sucata, como caixas, latas, ca-
nudinhos, etc., para colaborar com esse trabalho.

Após o exercício sugerido na atividade 4, em um outro momento, solicite 
que os alunos construam desenhos com ângulos menores e maiores de 90º. 
Eles podem ainda realizar medições dos ângulos existentes nos objetos, para 
que possam identificar a importância desse conhecimento nas formas existen-
tes no cotidiano.

Outras sugestões

• Leia as características de cada sólido geométrico, identifique e dese-
nhe-o no quadro correspondente.

Professor, no quadro a seguir, a coluna com o desenho dos sólidos geométri-
cos está completa, só como orientação para você. 

Este sólido geométrico chama-se cubo. 
É um prisma em que todas as faces têm a forma de 
quadrado.
Este sólido geométrico tem 8 vértices, 12 arestas e 6 
faces.

Chamamos de paralelepípedo este prisma. 
Todas as suas faces têm a forma de retângulos.
Tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces.
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Este sólido geométrico é chamado prisma triangular, 
porque as suas bases são triângulos. 
Tem 6 vértices, 9 arestas, 5 faces e 2 bases.

O prisma quadrangular tem quadrados nas suas bases. 
Tem 8 vértices, 12 arestas, 6 faces e 2 bases.

Este sólido chama-se prisma pentagonal, porque as suas 
bases são pentágonos. 
Tem 10 vértices, 15 arestas, 7 faces e 2 bases.

Este sólido geométrico denomina-se pirâmide triangular, 
porque a sua base é um triângulo. 
Tem 4 vértices, 6 arestas, 4 faces e 1 base.

Chamamos de pirâmide quadrangular este sólido, pois 
tem um quadrado na sua base. 
Tem 5 vértices, 8 arestas, 5 faces e 1 base.

A base da pirâmide pentagonal é um pentágono. 
Tem 6 vértices, 10 arestas, 6 faces e 1 base.

A esfera é um sólido geométrico limitado por uma 
superfície curva. 
A sua forma é esférica; não tem bases, não tem vértices e 
não tem arestas.

Este sólido geométrico chama-se cilindro. 
Encontra-se limitado por uma superfície curva e tem 2 
bases com forma de circunferências.

O cone está limitado por uma superfície curva. 
Tem 1 base na forma de circunferência e tem 1 vértice.
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• Desenhe no pátio da escola uma amarelinha com figuras geométricas. 
Antes de brincar, identifique e nomeie as figuras.

• Para estabelecer relações entre as figuras planas e a tridimensionali-
dade, proponha a construção de uma dobradura, seguindo os passos 
abaixo.

• Nas aulas de Arte, aproveite outras sugestões de origami e oriente 
os alunos na composição de painéis, utilizando também desenhos, 
recortes e colagens. 

• Aproveite o gênero textual instrucional, para ser explorado em Lín-
gua Portuguesa.
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