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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 
Lendas: um jeito de explicar as 
coisas do mundo

Esta unidade foi construída tomando como fonte básica o material Toda 
Força 4º Ano: São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de 
Orientação Técnica. Guia de planejamento e orientações didáticas para o pro-
fessor do 4º ano do Ciclo 1 / Secretaria Municipal de Educação. – São Paulo : 
SME / DOT, 2008. Projeto didático “Uma lenda, duas lendas, tantas lendas...”

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; formula-
dos convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; apresentados 
argumentos e contra-argumentos; desenvolvidas reflexões críticas; 
negociados acordos; elaboradas conclusões sobre questões levanta-
das em discussões coletivas ou suscitadas por fontes diversas de in-
formação.

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

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

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, 
acentuação, concordância e 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 situa-
ções comunicativas, buscando a melhor qualidade possível quanto ao 
conteúdo e forma.

• Revisar textos próprios e de outros, quanto aos aspectos discursivos 
e notacionais, levando em consideração as condições de produção 
estabelecidas.

• Produzir textos de modo cooperativo, textos de apoio à fala plane-
jada e adequados às necessidades de estudo em diferentes áreas do 
conhecimento.
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Início de conversa

Atenção professor, este material também tomou 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. A 
seguir, 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 do enunciador na compreensão do 
texto

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

• D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Relação entre textos

• D15 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na com-
paração de textos que tratam do mesmo tema, em função das condi-
ções 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 re-
petições ou substituições que contribuem para a continuidade de um 
texto.

• D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que cons-
troem a narrativa.

• D8 Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elemen-
tos do texto

• D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, mar-
cadas por conjunções, advérbios etc.

Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido
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• 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 
interlocutor de um texto.

Nesta unidade de ensino, serão trabalhados 2 gêneros textuais: as lendas 
e os mitos.

Lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida, principalmente 
de forma oral, de geração a geração. As lendas não podem ser comprovadas 
cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. 
São textos fantásticos, que fazem parte da cultura e tradição de um povo. As 
lendas conservam as quatro características do conto popular: ambiguidade, 
persistência, oralidade e anonimato.

As lendas, em geral, têm um ensinamento a passar para o leitor, por exem-
plo: a coragem, a justiça e as consequências que mentira provoca. As perso-
nagens são seres comuns, às vezes aparecem elementos extraordinários. Os 
fatos narrados são tratados como situações da vida real e não como invenções.

O universo imaginário popular possui muitas lendas. No folclore brasileiro, 
as lendas mais conhecidas são do Curupira, Saci-Pererê, Boto cor-de-rosa, 
Boitatá, da Iara, Mula sem cabeça, entre outros. 

Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. São 
construções coletivas dos povos da antiguidade que não conseguindo explicar 
os fenômenos da natureza por meio de explicações científicas, criavam mitos 
com o objetivo de dar sentido às coisas do mundo, explicar “como tudo come-
çou”. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e 
alertar as pessoas sobre os perigos, defeitos e as qualidades do ser humano. 
Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da reali-
dade para dar sentido a vida e ao mundo, aliás é isso que diferencia o mito 
da lenda. Mito é coisa inacreditável, que não é real. Mito e lenda caminham 
sempre juntos e, em geral, o mito é que dá origem à lenda. 

Durante a realização de toda a unidade, confronte as diferentes respostas 
dos alunos, valorize os momentos de oralidade e produções coletivas. Apren-
der com o outro é uma das marcas fortes deste material.

O papel da leitura é fundamental. A leitura em voz alta, feita pelo pro-
fessor para seus alunos, tem um excelente potencial educativo e permite: a 
aproximação com autores (curiosidades sobre suas vidas e obras); o encanta-
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mento pelas maravilhas da literatura; a apresentação das razões que levam 
os leitores a lerem; a vivência em torno das emoções e do prazer que a lei-
tura desencadeia. Depois dessa leitura, todos podem trocar ideias e discutir 
as impressões que tiveram, suas personagens preferidas, os momentos mais 
marcantes da história, outros finais possíveis, conhecer o ponto de vista de 
outros leitores sobre a leitura realizada e, por meio disso, melhorar sua com-
preensão, fundamentar melhor as opiniões pessoais e apreciar as dos outros. 
Diariamente, leia para os seus alunos não só os textos presentes no material 
didático, mas outros também. Uma boa sugestão são as indicações da seção 
Leia Mais do Caderno de Leitura, que já é recomendada porque faz parte do 
acervo literário da maioria das escolas municipais e auxilia na compreensão 
dos gêneros estudados no bimestre. Faça também a opção pela leitura de 
livros maiores, lendo-os em capítulos, diariamente. Os alunos gostam e a ex-
pectativa em torno dos acontecimentos que estão por vir instiga ainda mais a 
curiosidade dos alunos pela leitura.

Escolha o melhor horário para fazer essa leitura aos seus alunos, leia com 
entonação, demonstre entusiasmo pela história e interprete as emoções pre-
sentes no texto. Não substitua palavras, nem pule trechos. As crianças con-
seguem entender a partir do contexto. Combine que as dúvidas poderão ser 
respondidas no final da leitura. Ao surgir palavras desconhecidas, complicadas 
para os alunos, volte ao trecho em que elas se encontram e releia, questio-
nando se o contexto da história permite que se descubra o significado delas. 
Não sendo possível, informe aos alunos o significado das palavras ou combine 
de buscarem, depois, no dicionário.

Explore livros que contêm lendas do mundo todo, pois as lendas, objeto de 
estudo desta unidade, revelam muito da cultura de um povo.

A Roda de Conversa é o momento de verificar os conhecimentos prévios 
que os alunos trazem sobre o que será abordado na unidade. No caso, o foco 
central será o estudo e a caracterização das lendas. Lembre-se de dispor os 
alunos em círculo, faça antes os combinados sobre o respeito aos colegas e 
como se organizarão para ouvir uns aos outros.

Hora do desafio

Atividade 1 — Antes de pedir a leitura silenciosa do texto “Vitória-régia”, 
faça aos alunos perguntas de antecipação sobre a leitura, como: “qual é o as-
sunto desse texto? De onde vocês acham que ele foi retirado? Que tipo de texto 
é? Para que serve? Será que encontraremos personagens? Por quem vocês acham 
que ele foi criado? Pela imagem, o que será que podemos deduzir que é uma 
Vitória Régia? Alguém já viu uma? Ela é comum na nossa região?” Após a leitura 
individual, faça questionamentos orais à turma, que ajude-os a compreenderem 
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a história, por exemplo: “o quê?” — os fatos que determinaram essa história./ 
“quem?” — quais são as personagens./ “como?” — como os fatos foram se de-
senrolando. / “onde?” — em que lugar ocorreu essa história./ “quando?” — em 
quais momentos se passam os fatos./ “por quê?” — quais foram as causas do 
acontecimento. Esses tipos de questionamentos são os que comumente fazemos 
quando lemos com os alunos um texto narrativo. Utilize essa dica toda vez que 
for explorar textos dessa natureza.

Atividade 2 — Nas duplas, você pode pedir que um colega leia para outro o 
texto que já foi lido silenciosamente por cada um. 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 con-
frontarão com o dicionário.

Atividade 3 — Desta atividade até a 8, os alunos realizarão as atividades 
individualmente e debaterão no coletivo as diversas respostas. Nesta questão, 
o aluno deverá relacionar as informações explícitas e implícitas do texto para 
construir, por inteiro, o sentido dele.

Atividade 4 — O aluno deverá localizar e selecionar a informação solicitada, 
que está expressa literalmente no texto, e manifestar a sua opinião sobre ela.

Atividade 5 — A realização desta questão exigirá que a criança analise o tex-
to e o seu contexto, pense no sentido da história, nas suas entrelinhas. Talvez 
os alunos tenham dificuldade com a palavra denota presente nesta comanda. 
Trabalhe com a turma o significado dessa palavra. Observe que a característica 
de uma criação fantástica já é uma das características do gênero lenda.

Atividade 6 — Esta atividade supõe a inferência de informação quanto ao 
tempo em que se passa a história.

Atividade 7 — O aluno deverá localizar e selecionar a informação solicitada, 
que está expressa literalmente no texto.

Atividade 8 — Observe que esta questão e as anteriores prepara o aluno para 
reconhecer algumas marcas características do gênero lenda, tais como:

finalidade: explicar de maneira fantástica ou imaginativa situações do 
dia a dia.

autor: anônimo, em geral são criações coletivas de povos mais antigos, que 
pela tradição oral são transmitidas de geração em geração. Em especial, 
o texto “Vitória-régia” é uma lenda indígena que explica o surgimento da 
planta Vitória-régia. Convém lembrar que as lendas indígenas são muito 
próximas dos mitos, por também explicarem sobre a criação do mundo.
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Na realização desta questão, indague os alunos sobre o porquê do texto não 

pode ser instrucional ou uma notícia (gêneros vistos no 1º bimestre). Questione-
-os, oralmente, no que esses textos se diferem de uma lenda. Se precisar, re-
tome o Caderno do Professor do 1º bimestre para relembrar a caracterização 
desses dois gêneros textuais.

Antes de ler com os alunos o texto presente no box que define o gênero 
textual lenda, pergunte à classe o que eles perceberam de marcas linguísticas 
nesse gênero e peça que conversem sobre isso. Anote na lousa o que eles disse-
rem. Só depois, leia com eles o box e deixe que confiram o que já sabiam e o 
que descobriram com as novas informações.

Atividade 9 — Professor, é importante que o aluno saiba o conceito de lenda 
para que possa realizar esta questão. Deixe que os alunos explorem livremente 
o Caderno de Leitura e explique a eles que a função dessa seção do livro é en-
riquecer ainda mais o repertório de leitura da classe. Se quiser, divida a classe 
em grupos e dê alguns textos para cada grupo analisar de forma que a classe 
toda possa acessar todos os textos do Caderno de Leitura. Outra alternativa é 
pedir que leiam quatro textos, dos quais dois sejam lendas, e decidam quais são 
lendas e quais não são. O mais importante é socializar as descobertas dos alu-
nos, sempre lhes pedindo a justificativa da resposta e confrontando as opiniões 
deles. Esta atividade permite desenvolver uma habilidade importante, que é a 
comparação entre dois ou mais textos. 

Atividade 10 — Explique aos alunos o que são variações linguísticas regionais. 
Regionalismo é, na língua, o emprego de palavras ou expressões peculiares a 
determinadas regiões e as suas tradições. Nas lendas, que são próprias de deter-
minados locais e povos, encontramos, algumas vezes, variedades geográficas, 
por exemplo: falares regionais ou dialetos, linguagem urbana e linguagem rural.

A influência de várias culturas deixou na língua portuguesa marcas que de-
terminam a pluralidade de vocabulário e pronúncia. Essa variedade não cons-
titui erro e sim consequências da interação com outros idiomas que entraram 
na formação do português brasileiro, entre eles: os indígenas, os africanos, 
além dos europeus.

Em especial no texto Vitória Régia, foram usadas duas palavras, Jaci e cunhã 
(palavras oriundas de língua indígena), na construção do texto em português. 
A integração dessas palavras ao texto marca o que podemos considerar como 
regionalismo. Essa lenda foi criada por povos indígenas, fato pelo qual se incor-
porou tais palavras na construção do texto.

Atividade 11 — Os textos do tipo narrativo têm uma estrutura peculiar (vide 
explicações no próprio caderno do aluno), explique muito bem às crianças o que 
isso significa antes de pedir-lhes que realizem o preenchimento da tabela com 
cada uma das partes da lenda.
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Atividade 12 — As pontuações determinam efeitos de sentido, colaboram 
para o entendimento global do texto, não se restringindo puramente ao aspec-
to gramatical. Nesses termos, orientam a interpretação do leitor e como as 
interpretações variam de leitor para leitor, é importante que o aluno realize 
esta questão junto com outro colega, para enriquecer as discussões. Vários são 
os usos das reticências, veja alguns deles: interrupção da fala do personagem 
ou do narrador; omissão de algo que não se quer revelar; um silêncio; dúvida, 
hesitação, emoção; insinuação, ironia.

Atividade 13 — Neste exercício, o aluno exercitará a habilidade de relacio-
nar uma informação dada a uma nova informação introduzida no texto por meio 
do uso do pronome oblíquo, ainda que não o nomeie. Caso os alunos encontrem 
dificuldade em identificar a quem se refere o pronome, oriente-os a reler o 
texto.

Atividades 14 e 15 — Opinião e argumentação do aluno. Permita a sociali-
zação.

Atividade 16 — Para que os alunos realizem a pesquisa sobre lendas com 
familiares e amigos, eles precisarão de um prazo de dois ou três dias, incluin-
do, se possível, um final de semana. Oriente-os a anotar os pontos centrais da 
lenda, o nome e de que região ela é originária. Peça a eles que pensem, no 
momento de socializarem-na, também nos detalhes.

Atividade 17 — Para o trabalho com a roda de lendas, o posicionamento 
circular de todos é fundamental, sendo possível realizá-la fora da sala de aula 
será ainda melhor. Lembre-se de fazer antes os combinados sobre o respeito 
aos colegas e como deverão organizar-se para ouvir uns aos outros. Os alunos 
deverão dizer o título da lenda, quem lhes contou e, se souberem, a região 
onde essa história era contada. Oriente-os a expressarem-se de acordo com as 
instruções do box presente no livro do aluno que faz parte desta questão. Você 
poderá realizar esta atividade em vários dias, para que todos tenham oportu-
nidade de contar suas lendas, sem que o grupo se disperse. A expressão oral 
também é conteúdo desta disciplina, portanto, professor, ajude seus alunos a 
se desenvolverem nesse aspecto, dando devolutivas para cada uma das orienta-
ções presentes no box no livro do aluno.

Atividade 18 — Antes e após lerem a história, faça perguntas ao estilo das 
que foram orientadas na atividade 1.

Atividades 19 a 21 — São questões que requerem habilidades de leitura e 
compreensão do texto, exercitando descritores da Prova Brasil.

Atividades 22 e 23 — Referem-se à classificação do texto como lenda e a 
justificativa do porquê ele pode ser considerado desse gênero. Deixe que to-
dos os alunos apontem suas opiniões e proponha o confronto entre as várias 
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hipóteses levantadas por eles. Valha-se das informações presentes na resposta 
à questão e também das informações já fornecidas aqui no Livro do Professor.

Atividade 24 — Antes de lerem a história o Negrinho do Pastoreio e após, 
faça perguntas ao estilo das que foram orientadas na atividade 1.

Atividade 25 — Esta é uma questão de alta complexidade em que os alunos 
terão que comparar três textos ao mesmo tempo. Para isso, terão que ter com-
preendido os três textos e se necessário voltar a cada um deles. Se preferir, faça 
esta questão junto com a classe, mediando questionamentos e confrontando a 
opinião dos alunos. Esta questão, para ser bem explorada, precisa ser feita com 
tempo. Observe e explique o que quer dizer cada um dos itens verificados nas 
lendas. Observe que esta verificação tem relação com as características pró-
prias desse gênero literário, chame a atenção dos alunos para isso.

Atividade 26 — Neste exercício, depois de cada aluno fazer a sua resposta 
individualmente, você poderá recuperar, oralmente, as diversas respostas e ser 
o escriba deles para construir uma resposta ainda mais completa, incorporando 
as ideias de todos da classe.

Atividade 27 — Envolve interpretação do texto lido e habilidades referentes 
ao descritor 11 da Prova Brasil.

Atividades 28 a 30 — São questões que envolvem a ortografia de palavras 
escritas com ISSE ou ICE. Recupere com os alunos a conceituação de verbos 
e substantivos estudados no 1º bimestre. Permita que os alunos analisem as 
regularidades das palavras para só depois chegarem à regra: substantivos são 
escritos com C e verbos com SS. Você poderá estender a pesquisa, utilizando 
consulta em revistas e jornais, pedindo-lhes que descubram outras palavras nas 
quais estas regularidades estão presentes.

Atividades 31 a 38 — Nestas questões, os alunos exercitarão a importância 
de se evitar as repetições em um texto, para garantir-lhe a qualidade. Como um 
dos recursos usados para isso é o emprego de pronomes, os pronomes pessoais e 
possessivos foram apresentados. A ideia é que o aluno não decore a classificação 
dos pronomes, mas saiba que eles existem e quais as suas funções. Para evitar 
repetições, os alunos poderão usar ainda a sinonímia e a omissão de termos. 
Explore bastante todas as possibilidades presentes nestes exercícios, pois se es-
pera que eles promovam um impacto positivo na capacidade de produzir textos.

Atividades 39 a 42 - Estendem a compreensão do emprego dos pronomes e 
as pessoas a quem eles se referem. Em especial foram criadas situações para 
que os alunos visualizem o emprego do “tu”, “consigo” e “comigo”.

Atividades 43 a 50 — Nestas questões, será possível estabelecer relações 
entre a linguagem plástica e a literária. Explore a imagem e os sentimentos evo-
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cados pela tela. Apresente Michelangelo aos alunos, um dos ícones da pintura 
mundial. Se possível, peça ao professor de Arte que incremente esse conheci-
mento. O livro indicado, que fala sobre a vida de Michelangelo, pode instigar a 
curiosidade dos alunos a buscarem a biografia de outros artistas, pois esse livro 
faz parte de uma coleção de livros biográficos. 

Atividades 51 e 52 — Estas questões tem por objetivo apresentar aos alu-
nos o gênero literário mito, que guarda muita familiaridade com as lendas. 
Explore ao máximo as comparações, fazendo uso das informações presentes no 
Caderno do Aluno e as presentes aqui no Caderno do Professor. Aproveite para 
trabalhar com os alunos os mitos O Minotauro e As asas de Ícaro, presentes no 
Caderno de Leitura.

Atividades 53 a 57 — Estas questões são relativas à produção de texto, no 
caso, a reescrita de lendas. Os alunos escolherão uma das muitas que ouviram 
ao longo de toda esta unidade. É muito importante que você, professor, propo-
nha todas as etapas dessa construção, explorando-as o máximo possível, pois 
foram colocadas aqui premissas metodológicas que garantem aspectos funda-
mentais para uma produção textual. Toda proposta de produção de textos deve 
trazer informações sobre o contexto e o gênero solicitado. Para esclarecermos 
tais itens, apontamos a seguir um quadro elucidativo que deve funcionar como 
um roteiro didático para garantirmos tais informações em qualquer que seja a 
proposta de produção textual feita ao aluno.

Precisamos sempre deixar claro aos alunos as condições de produção 
textual quanto aos seguintes aspectos:

Contexto Gênero

1. Qual a finalidade da produção 
(convencer, relatar, explicar, infor-
mar, emocionar, ensinar...);

2. Quem são os interlocutores que 
lerão o texto e seus papéis sociais 
(pai, mãe, professor, aluno, jorna-
lista...);

3. Onde circulará o texto (escola, im-
prensa, televisão, internet, acade-
mia, no meio literário...);

4. Em que portador será publicado 
(livro, jornal, revista, mural, por-
tal, ...).

a. Qual o conteúdo temático (o que 
é possível ser dito por meio do gê-
nero);

b. Qual a forma organizacional (or-
ganização geral dos gêneros);

c. Que estilo (marcas linguísticas e 
seleção de recursos que o caracte-
rizam).

Observe que os alunos farão a reescrita individualmente, no entanto o plane-
jamento dela será em dupla, assim como quando forem revisar o texto do colega.
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Revisar o texto antes de dá-lo por concluído é uma tarefa que o aluno pre-

cisa aprender. Para dar pistas de como fazê-lo, propusemos um check list com 
alguns dos principais cuidados que ele precisa ter ao revisar sua produção. 
Você poderá incluir mais algum item se achar necessário. Observe que a maio-
ria dos itens contidos no checklist foram trabalhados ao longo da unidade, 
mesmo assim explique aos alunos o que significa cada um desses itens.

Atividades 58 e 59 — Providencie uma cópia do mesmo checklist para que 
os alunos corrijam um o texto do outro e dê tempo para que apontem um para 
o outro o que acharam da produção alheia. 

Atividade 60 — Depois dos apontamentos do colega, nesta questão, o alu-
no irá reescrever o seu texto. Professor, o ideal é que isso aconteça só depois 
que você também já verificou a produção dos alunos, baseando-se no mesmo 
checklist da atividade 57, assim, aconselhando que o aluno ainda pode rever 
alguns aspectos. Caso você não consiga olhar todas as produções dos alunos 
de uma só vez, divida essa tarefa em diversas vezes. Veja que as etapas de 
planejamento, produção e revisão de textos não se faz em uma única aula, 
muitas vezes, nem em uma única semana, mas tenha a certeza de que será 
um tempo bem gasto!

Atividades 61 e 62 — Combine com a classe que um dos textos da turma 
será sorteado ou votado para ser exposto no mural da escola, que será confec-
cionado pela turma, e será lido pelas pessoas que circularem pelo espaço onde 
será montado o mural. Decida com a classe como será a escolha do texto. Esse 
texto que representará a sua sala, deverá ser colocado na lousa e mais uma 
vez será revisado por todos, aos poucos, tendo você como mediador. Lembre 
os alunos de que esse texto será exposto num espaço onde circulam muitas 
pessoas e por isso precisa estar escrito de acordo com a norma padrão. Mais 
uma vez, tenha como base o checklist  da atividade 57. Concluída essa fase, é 
o momento de preparar o mural onde será exposto o texto.

Para a elaboração do mural didático é importante relembrar algumas 
considerações sobre esse recurso pedagógico: 

 Os murais apresentam características pedagógicas e culturais focalizadas 
no ensino aprendizagem. Eles são expostos nos espaços da escola e da sala de 
aula, onde encontramos as exposições de produções de alunos e professores 
com atividades individuais ou grupais.

O mural didático, de acordo com Piletti(2006) é um conjunto de ele-
mentos subordinados a um tema, dispostos harmoniosamente com o fim 
de transmitir determinada mensagem. Pode ser utilizado para falar sobre 
qualquer tema.

Parece ser muito fácil confeccionar um mural e pregá-lo na parede, 
mas a sua função social vai muito além disso. Para fazer um mural es-
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colar, temos que usar nossa criatividade, inteligência, senso de organi-
zação, manter tudo limpinho e saber onde expor ou colar os cartazes. 
É importante verificar se o que vai ser exposto está legível e  chama a 
atenção, pois os murais não são apenas para serem observados, mas para 
serem lidos e compreendidos, portanto não devemos priorizar a estética, 
mas ter cuidado com o conteúdo, pois este é o nosso foco.

 O mural pode ser fixo ou móvel, com a base de cortiça, madeira, pa-
pelão, eucatex, isopor, forrado com tecido, feltro, flanela, plástico etc. 

 THEREZA, Ana et al. Mural didático. In: MAIA, Fábio. Livro Virtual: Recursos Didáticos Tradicio-
nais. 1. sem. 2011. Disponível em: <http://livrovirtualeducacaotecnologia1s2011.wikispaces.com/

Cap%C3%ADtulo+3+-+Mural+did%C3%A1tico>. Acesso em: 14 fev. 2013. (Adaptado).

Atividade 63 — Para realizar esta atividade , sugerimos que você explique 
previamente aos alunos que mural é um “espaço”  no qual podemos colocar as 
produções que queremos compartilhar com outras pessoas. Para isso, devemos 
escolher um local onde muitas pessoas possam vê-lo e, para que ele chame 
atenção, deve ser confeccionado com muito capricho. Deve conter: título, 
ilustrações sobre o tema que será exposto e letras bem legíveis para facilitar 
a leitura. Conte aos alunos que a classe fará um mural para expor a lenda es-
colhida e revisada pela turma. 

Se for possível, convide os alunos para andar pela escola, com o objetivo de 
escolher o melhor local onde será montado o mural. Divida as tarefas entre os 
alunos, para otimizar o trabalho: passar o texto a limpo, fazer cartazes para 
ilustrar o mural, escolher um título para o mural e pensar numa forma para 
que os leitores deixem suas opiniões sobre o que leram.

Caso sua escola tenha mais quintos anos, combine com antecedência com 
a coordenação como serão divididos os espaços.

Sugestão: Vocês poderão dividir a ilustração do tema em Unidade 1 (lenda) 
para uma turma e Unidade 2 (contos de mistério e assombração) para a outra 
turma.   

Atividade 64 — Passados alguns dias da exposição do texto no mural de 
lenda, visite com os alunos o local onde está montado o mural e leiam os 
recados deixados pelos leitores. 

Caso haja outros quintos anos na escola, leia as produções das outras  
turmas e, ao retornarem à  sala, elaborem coletivamente um recado para 
eles, que poderá ser registrado no espaço reservado no mural ou entre-
gue em mãos ao professor da outra sala.

Pense e Responda — Nas atividades desta seção, voltamos a trabalhar com 
a interpretação de quadrinhos e os descritores da Prova Brasil.
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UNIDADE 2 
Contos de mistério e 
assombração: suspense, 
emoção, expectativa, medo.

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de 
interlocução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e 
opiniões; relatadas experiências cotidianas e outros aconteci-
mentos; formulados convites, pedidos, propostas ou respostas 
a eles; apresentados argumentos e contra-argumentos; desen-
volvidas reflexões críticas; negociados acordos; elaboradas con-
clusões 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 re-
flexiva e criticamente quanto aos sentidos construídos na leitu-
ra.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os 
conhecimentos já construídos sobre aspectos convencionais (or-
tografia, acentuação, concordância e 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 comunicativas, buscando a melhor qualidade possível 
quanto ao conteúdo e forma.

• Revisar textos próprios e de outros quanto aos aspectos discur-
sivos e notacionais, levando em consideração as condições de 
produção estabelecidas.

• Produzir textos de modo cooperativo, textos de apoio à fala 
planejada e adequados às necessidades de estudo em diferentes 
áreas do conhecimento.
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Início de conversa

Nesta unidade, será trabalhado especialmente o gênero conto de 
mistério e uma das suas variações, que é o conto de assombração.

O conto de mistério é uma narrativa que provoca no leitor suspense, 
tensão e que, em geral, apresenta um final inesperado. Quando essa 
temática envolve seres sobrenaturais temos uma variação que são os 
contos de assombração.

Durante a realização de toda a unidade, confronte as diferentes res-
postas dos alunos, valorize os momentos de oralidade e produções co-
letivas.

Lembre-se de planejar um espaço diário para a leitura em sua sala de 
aula. Retome as orientações da unidade 1 deste bimestre quanto a como 
realizar a leitura diária em voz alta feita pelo professor. Sugerimos que 
a leitura em voz alta pelo professor seja intercalada com a leitura fei-
ta pelos alunos dos gêneros que estão sendo estudados nesta unidade 
– conto de mistério e assombração. No dia que a leitura for conduzida 
pelos alunos, além de se prepararem para a leitura, eles poderão cuidar 
da ambientação da sala e usar adereços para criar um clima de mistério, 
e sonoplastia ao fundo para preparar a atmosfera de suspense.

Ao longo da unidade, também será interessante apresentar aos alu-
nos um filme de mistério, fazendo uma sessão de cinema com pipoca. Ao 
terminar essa sessão, vocês poderão discutir o que acharam do filme, o 
que o caracteriza como de mistério, quais recursos foram usados para 
intrigar e confundir o expectador, etc.

Sugerimos, também, que se crie um espaço semanal na classe para 
uma roda de indicação cinematográfica, em que os alunos indiquem 
filmes desse gênero, que tenham assistido em casa e gostado. Planeje 
com as crianças como deve ser organizado esse espaço e oriente-os na 
hora de se comunicarem com o grupo, usando de dicção, entonação, 
gestos, postura corporal e facial adequadas. 

Roteiro básico da indicação cinematográfica:

• Nome do filme.

• Alguns artistas que o protagonizam.

• Resumo da história sem apresentar o final.

• Opinião pessoal sobre a obra.
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A Roda de Conversa é o momento de se verificar os conhecimentos 

prévios que os alunos trazem sobre o que será abordado na unidade. 
No caso, o foco central será o estudo e a caracterização dos contos de 
mistério. Lembre-se de dispor os alunos em círculo, faça antes os com-
binados sobre o respeito aos colegas e como se organizarão para ouvir 
uns aos outros. Pergunte aos alunos que elementos eles julgam aparecer 
em um conto de mistério e em um conto de assombração. Tome nota das 
ideias que os alunos têm, pois essas ideias deverão nortear seus ques-
tionamentos ao longo da unidade.

Hora do desafio

Atividade1 — Diga aos alunos que você lerá para eles um conto de 
Stanislaw Ponte Preta (1923-1968), autor carioca, que viveu em outra 
época e que na verdade chamava-se Sérgio Porto, no entanto usava esse 
pseudônimo para assinar suas crônicas no jornal Última Hora, do Rio, 
na década de 40. Tinha um senso de humor diferente, irreverente, fazia 
piadas criticando o governo e a sociedade da época. Além de escritor, 
foi também radialista e compositor brasileiro. Seria interessante você 
pesquisar mais curiosidades sobre a vida desse curioso escritor no intui-
to de apresentá-lo aos alunos.

Leia para os alunos o texto “O grande mistério” com entonação, dra-
matizando as emoções que o texto sugere. Os alunos, nesse momento, 
só ouvirão a história contada por você, não deverão acompanhá-la no 
livro. Interrompa a leitura no antepenúltimo parágrafo, que se encerra 
com a frase “Estava dentro de uma jarra, uma bela jarra, orgulho da 
família, pois tratava-se de peça raríssima, da dinastia Ming.” 

Antes de concluir a leitura do conto, peça aos alunos que levantem 
hipóteses sobre a origem do mau cheiro. Anote-as na lousa. Provoque 
reflexões sobre a relação de cada hipótese levantada com o desenrolar 
do enredo, levando-os a pensar sobre a coerência do texto e os desfe-
chos idealizados por eles.

Só depois, peça aos alunos para lerem na íntegra a versão original do 
texto presente no material didático. Converse com a turma e verifique 
se alguém se aproximou ou descobriu a verdadeira solução do mistério. 
Explique-lhes que o inesperado, o elemento surpresa na solução da his-
tória, é o que caracteriza os contos de mistério.

Atividade 2 — Junto com os alunos volte ao texto e proponha-lhes, 
pelo contexto, tentar descobrir qual o sentido das expressões grifadas 
no texto:
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• “por cerimônia”: por cortesia, por delicadeza, para não des-
contentar quem ofereceu o jantar.

• “Ventilada a hipótese”: sugerida a possibilidade.

• “chamaram a arrumadeira às falas”: tiveram uma conversa fir-
me e séria com a arrumadeira.

• “passou uma espinafração geral”: passou uma bronca, uma re-
preensão em todos os empregados.

• “lotação”: ônibus. 

• “jasmineiro”: pé de jasmim, cheiroso.

• “confabulava”: falava sobre o assunto, tentando achar uma so-
lução. 

• “A sala estava um brinco”: muito limpa e organizada. 

• “apelou para a ignorância”: perdeu a paciência, chegou ao ex-
tremo.

• “altivez”: ar de nobreza, de rainha.

• “cadafalso”: local onde o condenado é morto.

• “ignóbil catinga”: mau cheiro, nojento.

• “a horas mortas”: durante a madrugada, no silêncio enquanto 
todos dormiam.

• “dinastia Ming”: família que há muito tempo governou a China. 
Durante esse período, as obras de arte eram bem característi-
cas, principalmente os vasos e as jarras, essas obras legítimas 
são muito apreciadas por colecionadores e também muito caras.

• “Apertada pelo interrogatório”: pressionada pelas indagações.

Atividade 3 — Exercício em que o aluno terá que resumir a ideia cen-
tral do texto.

Atividade 4 — Esta questão pretende ajudar o aluno a perceber a es-
trutura de uma narrativa: o foco narrativo, o enredo, o espaço, o tempo 
e as personagens. Chame muito a atenção dos alunos para esses elemen-
tos. Os contos geralmente apresentam-se dessa forma. Discutir isso é 
importante, pois servirá para, depois, eles saberem como se escreve um 
conto, situação que será pedida ao final desta unidade.

Atividade 5 — Outra marca característica desse gênero textual é o 
emprego das expressões que indicam temporalidade e que vão dando 
cadência ao texto. Comente isso com os alunos. O bom emprego da tem-
poralidade ajuda na construção do clima de expectativa.
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Atividade 6 — Comente com os alunos que os contos de mistério 

sempre têm um final inusitado, neste, em especial, o autor o fez com 
maestria, construiu um final surpreendente, que enganou a expectativa 
do leitor e deixou implícito do que se tratava o conteúdo presente na 
jarra. 

Atividade 7 — Diga aos alunos que você lerá para eles outro conto de 
Stanislaw Ponte Preta.

Leia para os alunos o texto “Conto de mistério”, com entonação, 
dramatizando as emoções que o texto sugere. Os alunos, nesse momen-
to, só ouvirão a história contada por você, não deverão acompanhá-la 
no livro. Interrompa a leitura no antepenúltimo parágrafo no trecho “O 
motorista obedeceu e meia hora depois ...”.

Antes de concluir a leitura do conto, peça aos alunos que levantem 
hipóteses sobre o final da história. Anote-as na lousa. Provoque refle-
xões sobre a relação de cada hipótese levantada com o desenrolar do 
enredo, levando-os a pensar sobre a coerência do texto e os desfechos 
idealizados por eles.

Só depois, peça aos alunos para lerem na íntegra a versão original do 
texto presente no material didático. Converse com a turma e verifique 
se alguém se aproximou ou descobriu a verdadeira solução do mistério. 
Reitere que uma das características do gênero textual conto de mistério 
é o elemento surpresa na solução da história e que o texto intencional-
mente vai sendo escrito para conduzir a expectativa do leitor para outro 
final,logo, algumas vezes, as informações chegam até a confundir, iludir 
quem está lendo.

Atividades 8 a 10 — Dizem respeito à compreensão geral da histó-
ria. Na questão 10, há ainda a manifestação de opinião sobre a mesma. 
Oportunize a socialização das respostas.

Atividades 11 e 13 — Estas questões pretendem levar o aluno a re-
fletir sobre a ambientação de um conto de mistério e os recursos usados 
pelo autor para fazê-lo. Chame a atenção dos alunos para a presença 
de adjetivos e advérbios que colaboram com o tom de mistério, não é 
preciso nomeá-los, mas dizer que há palavras e expressões no texto que 
têm essa função. Peça a eles que localizem essas expressões e comente-
-as, oralmente, no coletivo. Discuta com os alunos que outros cenários 
seriam pitorescos para um conto de mistério. Deixem que comentem e 
tomem nota.
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Atividade 12 — Após os alunos apresentarem as suas opiniões sobre 
o final da história, exponha as curiosidades sobre a época histórica e 
o contexto de crítica em que o texto foi escrito. Reflita com eles que 
saber o contexto da produção de um texto colabora com a nossa com-
preensão sobre ele.

Atividade 14 — Esta questão explora o descritor 12 da Prova Brasil 
e, ao mesmo tempo, abre caminho para as discussões subsequentes, a 
partir da atividade 36, sobre advérbios.

Atividades 15 a 20 — Também são questões que ajudam o aluno a 
caracterizar um conto de mistério, no que diz respeito às emoções pro-
vocadas no leitor, a coerência com o título, o desfecho e a finalidade de 
textos desse gênero. Explore as explicações sobre isso.

Atividade 21 — Para esta atividade, os alunos precisarão ler o texto 
solicitado no Caderno de Leitura. Após eles lerem, faça questionamen-
tos referentes à história, para garantir que eles compreendam melhor o 
enredo. Faça perguntas, como: “o quê?” — os fatos determinaram essa 
história./ “quem?” — quais são as personagens./ “como?” — como os fa-
tos foram se desenrolando. / “onde?” — em que lugar ocorreu essa his-
tória. “quando?” — em quais momentos se passam os fatos./ “por quê?” 
— quais foram as causas do acontecimento. Só depois dessas reflexões, 
peça aos alunos que no coletivo e tendo você como escriba definam as 
semelhanças desse texto com os outros dois já trabalhados na unidade. 
Faça perguntas ao grupo, tomando como base todos os aspectos carac-
terísticos dos textos já abordados na unidade (título, caracterização do 
ambiente, sentimentos provocados no leitor, desfecho, desenrolar dos 
acontecimentos, etc.).

Atividade 22 — Esta questão retoma a caracterização de um conto 
de mistério. Seja o escriba dos alunos enquanto eles vão recuperando 
as ideias sobre esse gênero textual. Proponha o confronto entre as opi-
niões dos alunos, peça-lhes que justifiquem suas descobertas.

Atividades 23 a 26 e 29 — Estas questões foram idealizadas para 
provocar relações entre a linguagem plástica e a linguagem literária. 
Explore a imagem e os sentimentos evocados pela tela. Apresente aos 
alunos o Edvard Munch, expressionista importante, que fez história ao 
lado de Paul Gauguin, Vincent Van Gogh e outros. Se possível, peça ao 
professor de Arte que incremente esse conhecimento. Ao final da ques-
tão 29, peça aos alunos que ilustrem o texto “Os dois caçadores e a 
Saiona”, em uma folha de sulfite. Dê espaço para os alunos exporem e 
falarem de suas produções.
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Em oposição ao Impressionismo, o Expressionismo surgiu 

no final do século XIX, com características que ressaltavam 
a subjetividade. Neste movimento, a intenção do artista era 
de recriar o mundo e não apenas a de absorvê-lo da mesma 
forma que era visto. Opondo-se à objetividade da imagem, o 
expressionismo destacou o subjetivismo da expressão. Este 
movimento artístico foi reflexo da crise de consciência que 
tomou conta da sociedade antes e depois da Primeira Guerra 
Mundial.

EXPRESSIONISMO nas artes plásticas. Suapesquisa.com. Disponível em: <http://
www.suapesquisa.com/artesliteratura/expressionismo/>. Acesso em: 2 abr. 2012.

Atividade 27 — Leia para os alunos o texto “Os dois caçadores e a 
Saiona” com entonação, dramatizando as emoções que o texto sugere. 
Os alunos, nesse momento, só ouvirão a história contada por você, não 
deverão acompanhá-la no livro. Interrompa a leitura no 13º parágrafo 
no trecho “... Ali estava o seu compadre...”. 

Antes de concluir a leitura do conto, peça aos alunos que levantem 
hipóteses sobre o final da história. Anote-as na lousa. Provoque refle-
xões sobre a relação de cada hipótese levantada com o desenrolar do 
enredo, levando-os a pensar sobre a coerência do texto e os desfechos 
idealizados por eles.

Só depois, peça aos alunos para lerem na íntegra a versão original do 
texto presente no material didático. Converse com a turma e verifique 
se alguém se aproximou ou descobriu o verdadeiro final da história. Re-
tome que, nesse texto, além do suspense e mistério sobre o que acon-
teceu com os caçadores, surgiu na história um elemento sobrenatural, 
a Saiona. Esse texto é uma variação dos contos de mistério, é um conto 
de assombração. Peça aos alunos para localizarem no texto expressões 
e trechos que colaboraram para construir o clima de mistério e medo 
na história.

Atividade 28 — Para incentivar a compreensão da história, questione 
os alunos com perguntas semelhantes àquelas que foram orientadas na 
atividade 21. Explore com eles o significado de palavras desconhecidas, 
fazendo-os pensar sobre o contexto da história.

Atividades 30 e 31 — Estas questões novamente trabalham as com-
parações entre textos, baseando na caracterização dos gêneros. Vide 
respostas às questões.
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Atividades 32 a 35 — Estas questões promoverão a discussão ortográ-
fica sobre os usos do x e seus diferentes sons. Lembre-se que o trabalho 
é reflexivo e requer que você oriente os alunos a analisar regularidades 
e checar se essas regularidades são pistas que podem ser consideradas 
regras válidas. 

Concluídos esses exercícios, convide os alunos para construírem um 
cartaz com uma tabela de sons do x, selecionando as palavras que eles 
mais usam no dia a dia. Fixe o cartaz em um local visível na sala de aula, 
para que as crianças possam consultar toda vez que forem escrever. 
Combine que essas palavras ninguém mais poderá errar.

Atividade 36 — Na caracterização dos cenários e personagens dos 
contos, os adjetivos e advérbios são muito usados. Esta unidade retoma 
o conceito de adjetivo e anuncia o conceito de advérbio. Lembre-se o 
objetivo: não é decorar o que são essas classes de palavras, mas pensar 
sobre os efeitos que elas causam no texto. 

Nesta questão, o aluno precisa decidir se as palavras destacadas são 
substantivos, verbos, pronomes ou adjetivos. Questione-os: “por que 
não podem ser substantivos? Por que não podem ser verbos? Por que não 
podem ser pronomes?”. Aproveitando, assim, a oportunidade de resga-
tar com eles os conteúdos trabalhados no 1º bimestre e na 1ª unidade 
deste bimestre.

Atividades 37 e 38 — Estas questões trabalham com o conceito e uso 
dos advérbios. Advérbios são palavras que colaboram com a caracteriza-
ção dos fatos ocorridos em uma história, exprimindo a ideia de tempo, 
lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Essas palavras 
modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio.

Os advérbios são classificados conforme as circunstâncias que expri-
mem. Veja alguns deles:
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Advérbios de 
dúvida

talvez, provavelmente, acaso, porventura, decerto, etc.

Advérbios de 
tempo

agora, ainda, hoje, amanhã, depois, ontem, anteontem, 
sempre, nunca, jamais, outrora, breve, imediatamente, 
concomitantemente, simultanemante, etc.

Advérbios de 
intensidade

Muito, pouco, bastante, menos, mais, tão, bastante, de-
masiado, meio, completamente, bem, mal, quase, apenas, 
excessivamente, etc.

Advérbios de 
modo

bem, mal, assim, depressa, devagar, calmamente, livre-
mente, apressadamente e quase todos advérbios termina-
dos em -mente.

Advérbios de 
afirmação

sim, certamente, realmente, efetivamente, incontestavel-
mente, etc.

Advérbios de 
negação

não, tampouco, etc.

Advérbios de 
lugar

aqui, ali, atrás, perto, lá, acima, dentro, adiante, defron-
te, acolá, etc.

Muitas vezes, o advérbio não é representado por uma única palavra, mas por 
mais de uma. Nesse caso, essas palavras são chamadas de locução adverbial e são 
classificadas como os advérbios pelas circunstâncias que exprimem, como no qua-
dro acima. Ex.: “A Saiona ficou frente a frente com o caçador.” (a expressão em 
destaque é uma locução adverbial de lugar).

Atividades 39 a 55 — Estas questões ajudam o aluno a pensar sobre as diversas 
formas de anunciar o discurso direto. Só para recordarmos: as falas, ou discur-
sos, podem ser organizadas de duas formas em um texto, dependendo de como o 
narrador as reproduz: o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto 
caracteriza-se pela reprodução fiel da fala da personagem. O discurso indireto 
ocorre quando o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de 
uma personagem. Exemplo: 

— Não fale de mulheres nesta montanha — pediu o compadre. (Discurso direto)

O compadre pediu-lhe que não falasse de mulheres na montanha. (Discurso in-
direto)
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Observe que o discurso direto confere mais vida às personagens. Muitas vezes, 
esse é um recurso usado pelo autor para envolver mais o leitor, dar um tom mais 
realístico à cena.

Em um conto de mistério ou assombração, podem aparecer as duas formas de 
discurso. O que se quer nestas atividades é que o aluno exercite as várias possibi-
lidades para anunciar o discurso direto: dois pontos, aspas, parágrafo e travessão 
(que pode ser usado no início da frase, no meio dela ou no fim) com a intenção de 
prepará-lo para a produção textual que será pedida como finalização da unidade. A 
ideia é também refletir sobre o verbo que anuncia a fala, pois ele pode condicionar 
a interpretação do leitor. Esses verbos são chamados de verbos de elocução. Em 
geral, os alunos anunciam as falas utilizando sempre os mesmos verbos de elocu-
ção (ele falou, ela falou...), sem clareza da sofisticação que podem dar aos seus 
textos se souberem escolher outros. Os verbos de elocução podem variar, algumas 
das possibilidades são: afirmar, gritar, falar, retrucar, dizer, negar, sussurrar, bradar, 
responder, criticar, opinar, etc.

É importante, professor, que você se recorde de tudo isso para colocar boas per-
guntas aos alunos na hora da socialização das respostas ou no momento de explicar 
a eles aquilo que não entenderem. 

Estas atividades podem levar o aluno a perceber todas essas possibilidades, por-
tanto oriente os alunos nas observações e conclusões aqui propostas. A metodologia 
mais indicada é sempre a de confrontar ideias, para complementar saberes entre 
os alunos. Os conceitos nós tiramos deles, fazendo-os observar, analisar, conversar 
com o colega, checar e validar hipóteses. Na atividade 55, você será o escriba da 
classe e o mediador das tentativas que os alunos farão para melhor escrever os 
diálogos da história.

Atividades 56 a 60 — Estas questões concluem a unidade com a produção, em 
duplas, de um conto de mistério ou assombração, que está passo a passo dividido 
em:

• planejamento da produção; 

• produção propriamente dita; 

• autorrevisão (checklist);

• revisão no trabalho do colega; 

• apontamentos a mais na revisão feita pelo professor.

Após a realização dos textos nas duplas, um dos textos será escolhido da forma 
como você e os alunos decidirem para ser postado no Thinkquest.

Observe que os processos de planejamento, produção e revisão textual levam o 
aluno a refletir sobre os conteúdos estruturais e característicos do gênero textual 
em questão, que foram trabalhados nesta unidade. 
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Sequenciando essas propostas, procuramos garantir informações aos alunos que 

atendam às premissas fundamentais, que eles devem ter como parâmetro para pro-
duzir um gênero textual. Isso significa que produzir um texto não é um ato casuísti-
co e simples, pois requer preparo e conhecimentos, os quais devem ser cadenciados 
para que os alunos aprendam. Por exemplo, não escrevemos uma piada do mesmo 
jeito que escrevemos um conto de mistério. Cada gênero traz características pró-
prias que precisam ser abordadas. Da mesma forma, o que determina as intenções 
e comportamentos do escritor ao escrever são as finalidades ao se escrever, para 
quem se irá escrever e onde esse texto irá circular. Por isso, pretende-se cuidar de 
todos esses aspectos e para que você, professor, vá se apropriando cada vez mais 
dessas premissas, repetimos, a seguir, o quadro já demonstrado na unidade 1.

Ao solicitar uma produção textual aos alunos, devemos assegurar infor-
mações e conhecimentos que são condições para que eles a produzam. 

Tais informações referem-se a dois aspectos:
 Contexto Gênero

1. Qual a finalidade da produção 
(convencer, relatar, explicar, infor-
mar, emocionar, ensinar...);

2. Quem são os interlocutores que le-
rão o texto e seus papéis sociais (pai, 
mãe, professor, aluno, jornalista...);

3. Onde circulará o texto (escola, im-
prensa, televisão, internet, acade-
mia, no meio literário...);

4. Em que portador será publicado 
(livro, jornal, revista, mural, por-
tal, ...).

a. Qual o conteúdo temático (o que 
é possível ser dito por meio do gê-
nero);

b. Qual a forma organizacional (or-
ganização geral dos gêneros);

c. Que estilo (marcas linguísticas e 
seleção de recursos que o caracte-
rizam).

Atividades 61 e 62 — Combine com a classe que um dos textos da turma 
será sorteado ou votado para ser exposto no mural da escola, que será confec-
cionado pela turma, e será lido pelas pessoas que circularem pelo espaço onde 
será montado o mural. Decida com a classe como será a escolha do texto. Esse 
texto, que representará a sua sala, deverá ser colocado na lousa e mais uma 
vez será revisado por todos, aos poucos, tendo você como mediador. Lembre 
os alunos que esse texto será exposto num espaço onde circulam muitas pes-
soas e por isso precisa estar escrito de acordo com a norma padrão. Mais uma 
vez, tenha como base o checklist  da atividade 57. Concluída essa fase, é o 
momento de preparar o mural onde será exposto o texto.

Para a elaboração do mural didático é importante relembrar algumas con-
siderações sobre esse recurso pedagógico: 
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 Os murais apresentam características pedagógicas e culturais focalizadas 
no ensino aprendizagem. Eles são expostos nos espaços da escola e da sala de 
aula, onde encontramos as exposições de produções de alunos e professores 
com atividades individuais ou grupais.

O mural didático, de acordo com Piletti(2006) é um conjunto de elementos 
subordinados a um tema, dispostos harmoniosamente com o fim de transmitir 
determinada mensagem. Pode ser utilizado para falar sobre qualquer tema.

Parece ser muito fácil confeccionar um mural e pregá-lo na parede, mas 
a sua função social vai muito além disso. Para fazer um mural escolar, temos 
que usar nossa criatividade, inteligência, senso de organização, manter tudo 
limpinho e saber onde expor ou colar os cartazes. É importante verificar se 
o que vai ser exposto está legível e  chama a atenção, pois os murais não são 
apenas para serem observados, mas para serem lidos e compreendidos, por-
tanto não devemos priorizar a estética, mas ter cuidado com o conteúdo, pois 
este é o nosso foco.

 O mural pode ser fixo ou móvel, com a base de cortiça, madeira, papelão, 
eucatex, isopor, forrado com tecido, feltro, flanela, plástico etc. 

 THEREZA, Ana et al. Mural didático. In: MAIA, Fábio. Livro Virtual: Recursos Didáticos Tradicio-
nais. 1. sem. 2011. Disponível em: <http://livrovirtualeducacaotecnologia1s2011.wikispaces.com/

Cap%C3%ADtulo+3+-+Mural+did%C3%A1tico>. Acesso em: 14 fev. 2013. (Adaptado).

Atividade 63 — Para realizar esta atividade , sugerimos que você retome 
a explicação realizada na Unidade 1, de que  mural é um “espaço”  no qual 
podemos colocar as produções que queremos compartilhar com outras pesso-
as. Para isso, devemos escolher um local onde muitas pessoas possam vê-lo 
e, para que ele chame atenção, deve ser confeccionado com muito capricho. 
Deve conter: título, ilustrações sobre o tema que será exposto e letras bem 
legíveis, para facilitar a leitura. 

Conte aos alunos que a classe fará um mural para expor o conto de mistério 
ou assombração, escolhido e revisado pela turma. 

Se for possível, convide os alunos para desmontar o mural sobre lendas e 
organizar o novo. Divida as tarefas para otimizar o trabalho: passar o texto a 
limpo, fazer cartazes para ilustrar o mural,  escolher um título para o mural e 
pensar numa forma para que os leitores deixem as suas opiniões sobre o que 
leram.

Atividade 64 — Nesta questão, o aluno é solicitado a ler um dos livros da 
indicação literária da seção Leia mais. Caso na sua escola não tenha esses 
livros, em quantidade proporcional para circular entre os alunos, você pode-
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rá pesquisar com eles outros títulos que são dos mesmos gêneros literários e 
aumentar a lista de títulos para que eles possam escolher qual(is) ler. Outra 
possibilidade é você propor a votação da classe para a escolha de um dos tí-
tulos da seção Leia mais para ser lido em voz alta por você a eles. Lembre-se 
de todas as recomendações para o trabalho com as estratégias de leitura já 
orientadas anteriormente. Concluída a leitura, peça aos alunos, manifestarem 
suas opiniões, por escrito, sobre o livro, usando as linhas destinadas à resposta 
no livro do aluno. Esse registro é uma preparação para a roda de apreciação 
literária da atividade seguinte.

Atividade 65 — Reúna os alunos em roda, retome os combinados e regras 
para que todos se respeitem nesse momento. Explique que eles realizarão 
uma roda de apreciação literária. Se a apreciação for de um único livro, aque-
le que você leu para a turma, reconstitua a história com o grupo e em seguida 
ajude os alunos a organizarem-se para manifestarem suas opiniões sobre o 
texto, pautando-se nas anotações que eles fizeram individualmente no livro 
do aluno. Aproveite para questioná-los sobre aspectos que porventura a turma 
possa não ter percebido, por exemplo: modo e estilos usados pelo autor para 
provocar diferentes sensações no leitor, uso de expressões que garantem o 
tom intrigante  à trama, final, personagens, etc.

Se os alunos lerem diferentes títulos entre si, a roda de apreciação terá en-
tão uma maior variedade. Oriente os alunos a falarem rapidamente do que se 
trata o texto, apresentarem o livro aos colegas, incluindo capa e ilustrações. 
E em seguida, peça-lhes para falar de suas impressões sobre a obra, sempre 
lembrando-os de não contar o final da história com o intuito de provocar a 
curiosidade dos demais leitores da sala.

Pense e Responda — Nas atividades desta seção, voltamos a trabalhar com 
a interpretação de quadrinhos e os descritores da Prova Brasil.
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UNIDADE 1 
A matemática que eu vivo!

Objetivos:

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

• Construir o significado do número racional, reconhecendo, repre-
sentando e utilizando-os no contexto diário, identificando suas re-
presentações (fracionária e decimal), sua leitura e escrita e seus 
diferentes significados em situações-problema (parte e todo, razão 
e quociente), comparando-os na reta numérica.

• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações 
fundamentais e construindo novos, em situações que envolvam nú-
meros naturais e, em alguns casos, números racionais na forma de-
cimal.

• Ampliar os procedimentos de cálculo — mental, escrito, exato, 
aproximado — pelo conhecimento de regularidades dos fatos funda-
mentais, de propriedades das operações e pela antecipação e veri-
ficação de resultados. 

• Resolver problemas com dados recolhidos de informações e apre-
sentados de forma organizada por meio da elaboração de tabelas 
e interpretar dados apresentados sob forma de tabelas e gráficos e 
valorizar essa linguagem como forma de comunicação.

• 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

Com o uso cada vez mais amplo da máquina de calcular, computadores, 
relógios digitais, a utilização de frações é pequena em comparação com os 
números decimais. A importância das frações se revela quando pensamos 
nas relações de equivalência e proporcionalidade, que vão sendo estabele-
cidas no desenvolvimento das atividades, neste ano e nos seguintes. 

Aqui retomamos conteúdos referentes a frações sobre as quais os alunos 
já têm algum conhecimento, mesmo que informal. As situações propostas se 
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relacionam ao dia a dia, à necessidade de medir e de obter partes iguais de 
um todo. Essa retomada permite aos alunos que prossigam com segurança.

Na Roda de Conversa, questione-os para que reflitam sobre a presença 
e a importância dos números na vida atual, nos jogos e brincadeiras, por 
exemplo. Será que poderíamos viver sem os símbolos numéricos? Solicite 
que relacionem todas as situações possíveis de suas vidas que envolvem 
números: na vida pessoal, em casa, na escola, na rua, no trabalho, nas 
grandes invenções, nos aparelhos tecnológicos, nas viagens espaciais. E 
nem é preciso ir tão longe, pois sem a matemática não haveria aniversário, 
nem televisão, carro, condução. Assim, podemos concluir que a matemáti-
ca está desde as coisas mais simples até as mais complexas. Desde o tempo 
das cavernas, a matemática acompanha o homem, desde quando marcava 
suas ovelhas com risquinhos e contava pedrinhas... até hoje, quando pisa 
na Lua.

Hora do desafio

Na atividade 1, deixe os alunos trocarem ideias sobre a leitura de nu-
merais romanos. Explique a eles que a civilização romana foi sem dúvida 
a mais importante entre as civilizações antigas. Assim como outros povos, 
a necessidade de contar seus bens, como ovelhas, plantações, soldados, 
fez com que os romanos criassem seu próprio sistema numérico. Só que os 
romanos, ao invés de inventar outros símbolos, usaram as letras do próprio 
alfabeto para representar os números.

Até hoje usa-se números romanos em alguns casos, por exemplo, em 
marcadores de relógio; números que marcam capítulos e volumes de livros; 
designar reis e rainhas; na designação de papas; na designação de séculos 
e datas.

Seguindo os princípios do sistema de numeração romana, encaminhe as 
atividades propostas no livro do aluno e peça que criem outras representa-
ções com números romanos. Faça a interdisciplinaridade com a disciplina 
de História que aborda a identificação de séculos em diversos períodos da 
evolução da humanidade.

Na atividade 2, os alunos compreenderão a formação do sistema de 
numeração indo-arábico que utilizamos atualmente. É um sistema de nu-
meração que surgiu na Ásia, há muitos séculos, no Vale do rio Indo, onde 
hoje é o Paquistão.

Ainda existia naquela época a dificuldade posicional e os hindus passa-
ram a usar a notação por extenso para os números, pois não podiam expri-
mir grandes quantidades por algarismos.

Sem saber, estavam criando a notação posicional e também o zero.

Um dos grandes problemas do homem começou a ser a representação de 
grandes quantidades. A solução para isso foi instituir uma base para os siste-
mas de numeração. Os numerais indo-arábicos e a maioria dos outros siste-
mas de numeração usam a base dez, isto porque o princípio da contagem se 
deu em correspondência com os dedos das mãos de um indivíduo normal.
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Na base dez, cada dez unidades são representadas por uma dezena, que 
é formada pelo número um e o número zero: 10.

Outra característica fundamental do sistema de numeração indo-arábico 
é o valor posicional, que resolveu o problema da representação de grandes 
quantidades, principalmente depois que os indus descobriram um símbolo 
para representar o “vazio” — o zero.

Professor, para mais informações, consulte: <http://usuarios.upf.
br/~pasqualotti/hiperdoc/natural.htm>.

Ao encaminhar as atividades no livro do aluno, eles deverão compreender:

• O princípio aditivo do sistema de numeração que utilizamos, ou seja, 
257 = 200 + 50 + 7; 

• O princípio multiplicativo, quando 257 pode ser representado como 2 
x 100 + 5 x 10 + 7 

Na atividade 3, o aluno comprovará, mais uma vez, as múltiplas possibi-
lidades de representação numérica com apenas alguns algarismos. Retome 
a ordem crescente e decrescente de uma relação numérica e o valor posi-
cional dos algarismos conforme a ordem e classe que ocupam na composi-
ção do número.

Retome também o conceito de números pares e ímpares, o que os alunos 
já devem dominar de anos anteriores. Questione-os como podemos consta-
tar se um número é par ou ímpar. Após socializarem suas respostas, expli-
que aos alunos que os números pares são os números que são divisíveis por 
2. Assim, quando se divide um número par por 2 o resto é 0. Demonstre a 
eles que é muito fácil! Os números pares terminam sempre em 0, 2, 4, 6 ou 
8. Os ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Peça que exemplifiquem como 
essa numeração é utilizada no cotidiano. Por exemplo: alguns elevadores 
de edifícios muito altos atendem separadamente andares pares e ímpares; 
numeração de roupas; numeração das casas de uma rua.

Como são escolhidos os números das casas de uma rua?

Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que 
a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado 
marco zero, que quase sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a 
principal referência para determinar onde fica o começo da via e indicar 
qual lado recebe casas com números pares ou ímpares.

A atividade 4 é um desafio para o aluno, envolvendo ordinais, maior e 
menor e ordens. As respostas corretas são: 1.º lugar 125; 2.º lugar 844; 3.º 
lugar 345; 4.º lugar 908; 5.º lugar 448. 

Proponha aos alunos que criem outros desafios desse tipo para que os 
colegas encontrem as respectivas respostas.

Por exemplo: Números dos atletas: 348, 900, 212, 123 e 407.

O 1.º lugar corresponde ao número que tem a ordem das dezenas vazia (407).

O 5.º lugar corresponde ao número que está na sequência (123).

O 2.° lugar tem na ordem da centena o mesmo número que o 5.º lugar tem 
na ordem das unidades (348).
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O 4.° lugar corresponde a 9 centenas (900).

No 3.º lugar a soma final dos algarismos é igual a 5 (212 = 2 + 1 + 2).

Na atividade 5, você poderá solicitar uma pesquisa sobre uma das pin-
toras mais importantes da arte brasileira, Tarsila do Amaral. Solicite au-
xílio ao professor de Arte. Peça que façam uma estimativa do número de 
pessoas que a artista retratou na obra Operários, presente no livro do 
aluno. A obra destaca a fase social da pintora e a tela mostra os vários ros-
tos dos trabalhadores da recém-inaugurada indústria brasileira. O quadro 
pintado em 1933 é um verdadeiro painel da nossa gente, a mesma que veio 
dos quatro cantos do país e do mundo para trabalhar nas fábricas, que na 
época começavam a transformar a paisagem brasileira. 

• Questione os alunos: há quantos anos a pintora realizou essa obra? 

De olho nos elementos visuais da tela
De início, incentive comentários sobre os aspectos visuais do quadro por 

meio de algumas questões.

Como as personagens estão organizadas?

Há uma geometria que dá ordem aos elementos?

As personagens se agrupam ou são mostradas de forma isolada?

Quais as cores usadas pela pintora?

O que são os cilindros verticais no canto superior da tela?

Quem são as pessoas representadas? Elas pertencem a diferentes etnias 
ou classes sociais?

Comente com os alunos que em 1933, quando Tarsila pintou Operários, 
São Paulo já havia se consolidado como o principal centro urbano e indus-
trial do país. O acúmulo de riquezas originadas pelos negócios do café, as 
importações e exportações e a presença de imigrantes possibilitaram o 
crescimento da cidade.

O desenvolvimento industrial deu-se com a instalação de fábricas de te-
cidos, alimentos e vestuário. Até 1920, entre 6% e 10% da população mora-
va em cidades. Nos 20 anos seguintes, esse percentual aumentou para 31%. 
A maior parte dos trabalhadores que vieram de outros países e de regiões 
brasileiras chegava em São Paulo. Hoje, mais de 10 milhões de pessoas vi-
vem na capital paulista, a maior cidade da América do Sul.

A análise dessa obra favorece um excelente trabalho interdisciplinar 
com a História, enfocando a imigração, a migração e miscigenação da po-
pulação paulista. Em Geografia, as causas e consequências do crescimento 
das cidades; em Ciências, as consequências ambientais. 

Explique aos alunos que, muitas vezes, quando resolvemos uma situação 
que envolve quantidades necessitamos de valores exatos. No entanto, na 
vida diária resolvemos muitas situações utilizando valores aproximados: 
do tecido para confeccionar roupas, do dinheiro para as compras no su-
permercado, do plástico para encapar os cadernos. Alguns cálculos apro-
ximados são fáceis de serem feitos e são suficientes para tomar decisões. 



192

M
at

em
át

ic
a

O trabalho em sala de aula consiste em buscar e valorizar procedimentos 
que ajudem os alunos a decidir quando vão necessitar de uma ou de ou-
tra forma de calcular. Proponha discussões de algumas situações em que 
há necessidade de valores exatos e outras em que é possível usar valores 
aproximados.

Quando se faz estimativa de um resultado, o que se quer é encontrar um 
valor próximo do valor exato. Geralmente nos valemos de algumas aproxi-
mações, como 398 é próximo de 400; 502 é aproximadamente 500; tendo 292 
falta pouco para 300. O conhecimento e a compreensão do sistema de nu-
meração decimal facilitam o cálculo mental, muito útil nesse caso. Promova 
atividades e jogos em sala de aula, com o objetivo de agilizar cálculos. 

Peça aos alunos que representem no ábaco dez milhões, analisando as 
ordens e classes que compõem esse número. Dê continuidade aos desafios 
na atividade 6, sempre recorrendo ao ábaco e material dourado quando 
perceber a falta de compreensão dos alunos.

Na atividade 7, aproveite também os dados do texto sobre Tarsila do 
Amaral e trabalhe com a informação que entre 6% e 10% da população mo-
rava nas cidades até 1920, passando a 31% na década de 20. Como esses 
dados podem ser representados com números? E a conversa da família de 
Sabrina? Que significado têm esses dados para o aluno? Onde já ouviram 
esse tipo de informação? Esses números fazem parte do cotidiano deles? 
Em que situações? Peça-lhes outros exemplos.

Trabalhe o conceito de frações com manuseio de material concreto con-
forme as indicações que seguem:

Distribua para cada aluno quatro tiras retangulares de papel, todas do 
mesmo tamanho, e peça que descubram como dobrá-las, de modo a dividi-
las em 2, 4 e 8 partes iguais. Veja qual deve ser o resultado:

Tira não dobrada

Tira dobrada em duas partes iguais

Tira dobrada em oito partes iguais

Tira dividida em quatro partes iguais

Na tira dobrada em 2 partes iguais, explique cada parte será represen-
tada por 1

2 . Essa representação indica uma (1) das duas (2) partes iguais 
da divisão. Depois, incentive os alunos a tentar descobrir a representação 
numérica das partes das outras tiras. 
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Conhecidas as representações proponha exercícios orais, como estes: 

- Mostre 1
4

. 

- Mostre 2
4

. 

- Será que 3
5

 é maior que a metade? 

Note que nessa atividade o aluno aprende os nomes de algumas frações. 
Mas o mais importante é que ele mesmo faz as divisões da unidade em par-
tes iguais, o que reforça uma das ideias básicas relativas às frações.

Montando quebra-cabeças feitos em cartolina ou madeira, os alunos am-
pliam suas noções sobre frações muito mais rapidamente do que quando 
apenas pintam figuras de livros. Construa com os alunos diferentes peças 
em cartolina colorida. Veja alguns modelos a seguir.

 

Reunindo as peças de cada cor os alunos podem formar 3 círculos:

Portanto, cada peça é uma fração do círculo:

1
4

1
3

1
6

Primeiro os alunos deverão montar os círculos, para que percebam qual 
é a fração correspondente a cada peça. Depois, manipulando as peças, po-
dem resolver diversos exercícios propostos por você. Veja exemplos desses 
exercícios: 

• Que fração do círculo é a peça verde? E a azul? E a marrom?

• Qual a maior fração: 1
4

 ou 1
3

? 

• Qual é a maior fração: 1
3

 ou 2
6

? 

Marrom Azul

Verde
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• Quanto é 1
3

 + 1
6

? 

Atividades como esta podem ser feitas com vários tipos de figuras. Além 
dos círculos demonstrados, podem ser usados quadrados, retângulos, he-
xágonos. 

ICMC/USP. Matemática. Disponível em: <http://educar.sc.usp.br/matematica/m5let2.
htm>. Acesso em: 29 maio 2010. (Adaptado).

Oriente as atividade 8 e 9 para que os alunos exercitem esse conceito.

As atividades 10 e 11 propõem a ideia combinatória, a ideia combina-
tória retangular e a ideia de proporcionalidade da multiplicação. Portanto, 
a multiplicação é uma operação que pode estar associada à ideia de juntar 
quantidades iguais ou à ideia combinatória. A proporcionalidade é bastante 
explorada nas ofertas de supermercados, quando os alunos deverão estar 
preparados para fazer os cálculos necessários, investigando se a oferta é 
realmente vantajosa para o cliente.

Explique aos alunos que os termos da multiplicação chamam-se fatores 
e o resultado da operação, produto. O 1.º fator é também conhecido como 
multiplicando e o 2.º, como multiplicador.

• Explore com eles outras ideias de combinação, por exemplo, unifor-
mes de um time de futebol: “com 5 camisetas e 6 shorts, quantos 
trajes diferentes é possível combinar?” 

Agora, cite outro exemplo na malha quadriculada com a ideia de con-
figuração retangular da multiplicação. Problematize a seguinte questão: 
“numa garagem podem estacionar 6 carros por fileira; quando há 4 fileiras 
completas, quantos carros estão estacionados?”

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

Mostre que a representação na malha quadriculada permite destacar os 
6 carros dispostos em 4 fileiras o que permite a multiplicação 4 x 6. 

A compreensão desta acepção da multiplicação facilita a resolução de 
problemas que envolvem o cálculo da área que surgirá mais tarde, quando 
o aluno estiver trabalhando com as medidas de superfície.

Explique a ideia de proporcionalidade da multiplicação mostrando que 
é uma relação de um-para-muitos, o que difere do princípio aditivo. Cite 
exemplos como: Dois carros têm 8 rodas porque 1 carro tem 4. O número 
4 é a relação constante, ou seja, a invariável. A relação estabelecida por 
essa correspondência é a base para o conceito de proporção. Demonstre 
que a multiplicação, portanto, envolve a acepção de proporcionalidade. 
Cite exemplos:
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 Se 1 quilo de arroz custa 2 reais, a proporção é de 1 para 2, o que per-
mite concluir que é, também, de 2 → 4, de 3 → 6, de 4 → 8, etc.

Quando o aluno resolve uma situação-problema em que considera uma 
receita culinária e deve triplicá-la, ele vivencia as relações descritas aci-
ma. Se na lista original dos ingredientes constarem 3 ovos e 2 xícaras de 
açúcar, a receita triplicada deve ter 9 ovos e 6 xícaras de açúcar. A propor-
ção foi mantida, considerando 3 como fator escalar.

Na atividade 11, o primeiro problema trata de combinação retangular; 
o segundo apresenta uma questão sobre proporcionalidade; e o terceiro 
problema aborda a ideia combinatória da multiplicação, abordando assim 
todas as acepções vistas acima.

Solicite que os alunos criem outras situações envolvendo essas ideias e 
compartilhem com os colegas a forma como resolveram. Faça a checagem  
de algumas delas na lousa.

Para realizar a atividade 12, deixe os alunos buscarem as possíveis so-
luções para cada situação, com a finalidade de concluírem que para multi-
plicar um número inteiro por:

• 10 — acrescenta-se um zero. Por exemplo: 2 x 10 = 20

• 100 — acrescentam-se dois zeros. Por exemplo: 5 x 100 = 500

• 1 000 — acrescentam-se três zeros. Por exemplo: 9 x 1 000 = 9 000

Nas atividades 13 e 14, as situações apresentadas são comuns no dia a 
dia e favorecem a retomada do conceito de multiplicação e divisão, sem se 
deter na explicação dos algoritmos usuais. Procure discutir as relações exis-
tentes entre as operações — multiplicação como soma de parcelas iguais, 
divisão como subtrações sucessivas de uma mesma quantidade, a multipli-
cação como inversa da divisão exata — mostrando ao mesmo tempo a pos-
sibilidade de utilizar diferentes formas na resolução da mesma situação. 
Observe como os alunos efetuam os cálculos necessários, pois nem sempre 
os algoritmos estão bem entendidos. Se for necessário, faça com eles os 
cálculos, verificando e sanando as dúvidas. Formas diferentes de resoluções 
de multiplicações e divisões podem ser sugeridas e exploradas, reforçando 
a relação com o Sistema de Numeração Decimal e com as respectivas ope-
rações inversas.

Mostre que nas divisões, podemos utilizar a técnica de subtrações suces-
sivas, em que fazemos uso de estimativas. Exemplo:

224 : 32 32 x 3 = 96
– 96
128 32 x 2 = 64
– 64

64 32 x 2 = 64
- 64

0



196

M
at

em
át

ic
a

Outra forma de resolver a mesma situação é pelo uso do algoritmo da 
divisão, que pode ser pelo processo longo ou curto. Observe como o aluno 
irá desenvolver em seu caderno.

Em qualquer dos procedimentos utilizados, é importante que os alunos 
entendam os registros que estão sendo feitos e saibam interpretar os re-
sultados obtidos.

Em outro momento, explique que a divisão envolve duas ideias: a ideia 
de repartir e a ideia de medir; que se relacionam a diferentes contextos. 

A primeira dessas ideias ocorre em problemas em que é necessário di-
vidir igualmente certa quantidade de objetos entre determinado número 
de grupos, e se deve encontrar quantos objetos ficam em cada grupo e 
quantos restam. Um exemplo simples disso é o problema: Distribuindo 108 
figurinhas entre 3 crianças, quantas figurinhas receberá cada uma delas? 

Mostre também que a ideia de medir pode ocorrer em situações em 
que é preciso dividir igualmente determinada quantidade de objetos em 
grupos, sabendo-se quantos elementos comporão cada grupo, precisa-se 
encontrar quantos grupos são formados e quantos objetos sobram ao final. 
Por exemplo: Quantos pacotes, com 3 figurinhas cada um, posso fazer com 
108 figurinhas? 

Na atividade 14, o primeiro problema enfoca a ideia de repartir 2 005 
km em 31 dias; o segundo problema enfoca a ideia de medir: se 2 905 vaci-
nas serão aplicadas em 35 dias, quantas pessoas serão beneficiadas.

A atividade 15 explora a resolução de problemas por meio de expres-
sões numéricas, dando significado para esse tipo de cálculo matemático 
em situações do dia a dia.

Comente que no cotidiano, muitas vezes usamos expressões sem perce-
ber que as mesmas representam expressões numéricas.

Numa papelaria, quando calculamos o preço de um caderno (R$ 3,00) 
somado ao preço de duas canetas (R$ 1,00 cada uma), usamos expressões 
como (1 x 3) + (2 x 1).

As expressões numéricas podem ser definidas por meio de um conjunto 
de operações fundamentais: multiplicação, divisão, adição e subtração. 
Explique aos alunos que uma expressão numérica é formada por mais de 
uma operação, portanto devemos resolver primeiramente a multiplicação 
ou divisão (na ordem) e depois a adição e subtração (na ordem). 

* Nas expressões numéricas que contêm somente adições e subtrações, 
as operações são feitas na mesma ordem em que elas se apresentam, ou 
seja, da esquerda para a direita.

Escreva na lousa situações-problema para que resolvam:

15 + 7 + 12 - 13 = 

22 + 12 - 13 = 

34 - 13 = 21 
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28 + 7 + 15 x 3 

= 28 + 7 + 45 

= 35 + 45 

= 80 

87 - 36 : 3 - 8 

= 87 - 12 - 8 

=75 - 8 = 67 

Comente com os alunos que é comum o aparecimento de sinais nas ex-
pressões numéricas, tendo como objetivo organizá-las, como: ( ) parênteses, 
[ ] colchetes e { } chaves. São utilizados para dar preferência a algumas ope-
rações. Quando aparecerem em uma expressão numérica devemos eliminá-
los na seguinte ordem: parênteses, colchetes e, por último, as chaves. 

 Na atividade 16, o aluno poderá constatar o uso de expressões numé-
ricas no dia a dia.

Oriente-o para organizar a expressão da situação apresentada:

(320 : 16) x 7 – 58 =

Nesse caso, o uso de parênteses indica a primeira operação que deverá 
ser efetuada para se constatar a quantidade de pacotes que Dona Berenice 
colocou à venda.

Crie outras situações para o aluno resolver, ou apresente uma expressão 
para que produzam o texto da situação. Por exemplo:

[(15 x 30) – 150] : 4 =

Texto: Lúcia ganhou R$ 15,00 reais por dia e trabalhou 30 dias, gastou 
R$ 150,00 em roupas e o restante repartiu entre os 4 filhos. Quanto deu 
para cada filho? 
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Outras sugestões

• Rômulo mora num prédio com 25 andares e tem 4 apartamentos por 
andar. Quantos apartamentos tem no prédio?

• A mãe de Rômulo é secretária de uma empresa. Ela gosta de ir ao tra-
balho usando saia e blusa. Ela tem 5 saias de cores variadas e 7 blusas 
de modelos diferentes. Quantos conjuntos diferentes ela poderá formar?

• Quantas lajotas cobrem a sala do apartamento onde Rômulo mora?

• A grade numérica da multiplicação (Tabuada de Pitágoras).

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Para se calcular, por meio dessa grade, o produto de dois números, 5 x 9, 
por exemplo, basta localizar o multiplicando (5) na primeira linha e o multi-
plicador (9) na primeira coluna. O resultado do produto está no encontro da 
linha com a coluna.
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Observe que alguns conceitos adicionais podem ser explorados a partir da grade:

• Mostre que em uma multiplicação a ordem dos fatores não altera o 
resultado, fazendo a operação 9 x 5 diretamente na tabela. 

• Você também poderá explorar na grade numérica o resultado das di-
visões exatas. Observe o exemplo: 45 : 9 = 5. 

Localize o dividendo (45) e o divisor (9), você encontrará o quociente na 1.ª 
linha da grade. O mesmo processo pode ser realizado com 45 : 5 = 9.
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UNIDADE 2 
Como está o tempo e a 
temperatura? A pergunta de 
todos os dias!

Objetivos:

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

Início de conversa
Saiba que os termômetros usados para verificar febre são construídos com um 

fino tubo de vidro ligado a um pequeno bulbo lacrado cheio de mercúrio ou de 
álcool. Quando esfriado, o líquido se contrai e seu nível desce no capilar; quando 
é aquecido, ocorre o contrário. Tanto o mercúrio como o álcool são líquidos que, 
mesmo para um pequeno aquecimento, se dilatam visivelmente mais que o vidro. 
Por isso, são escolhidos para a construção de termômetros. 

A escala graduada no vidro dos termômetros clínicos mede temperaturas que 
vão de 35ºC (trinta e cinco graus Celsius) a 41ºC aproximadamente.

Ao medir a temperatura de alguma coisa utiliza-se um termômetro. O que 
realmente está sendo medido?

Quanto mais calor de um objeto, maior é a sua temperatura. O calor represen-
ta energia transferida.

 A energia (térmica) recebida pelo objeto faz aumentar a agitação das molécu-
las e atómos e, consequentemente, a energia interna do sistema.

 A temperatura é uma quantificação desta agitação térmica do objeto, repre-
sentada pela média das energias de cada molécula do corpo (sistema).

Ainda há outro detalhe fundamental: para medir a temperatura é preciso dei-
xar o termômetro em contato com o objeto durante um certo tempo. Isso porque 
a medida da temperatura não é dada imediatamente.

O grau Celsius é a unidade mais utilizada no Brasil, porém não é a única. Outras 
duas escalas (Fahreinheit e Kelvin) são internacionalmente conhecidas, sendo a 
escala Kelvin a utilizada como referência do Sistema Internacional de Medidas.

ESCALA CELSIUS — Graus Celsius — ºC — Conhecida como escala centígrada, 
por representar uma divisão centesimal, foi apresentada em 1742 pelo astrônomo 
sueco Anders Celsius (1701-1744). O cientista utilizou dois pontos de referência, 
baseados no comportamento da água: zero grau para o ponto de fusão do gelo 
(quando inicia o descongelamento) e cem graus para o ponto de ebulição (quando 
a água ferve), considerados ao nível do mar. Saiba mais sobre esse assunto aces-
sando <http://www.novafisica.net/conteudo/cont-2-proc-termicos4.htm>.
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Inicie os questionamentos tomando como ponto de partida as questões indica-
das na Roda de Conversa, para que o aluno reconheça como o tempo e a tempe-
ratura são situações que interferem no cotidiano das pessoas.

Hora do desafio
Dando continuidade à Roda de Conversa, peça aos alunos que façam a leitura 

da previsão do tempo para 5 dias na cidade de Indaiatuba, na atividade 1. Que 
dados são registrados para informar a população sobre a questão? Observe a indi-
cação da data, dia da semana, presença de nuvens, chuvas, temperatura máxima 
e mínima, a hora do nascer e do pôr do sol em horas e minutos. 

Para saber a temperatura média do período, encaminhe a soma das máximas 
registradas em cada dia, dividindo o respectivo resultado por 5, para obter a 
média.

Trabalhe a informação em destaque na atividade 1, explicando aos alunos a 
unidade de medida de temperaturas, isto é, o ºC e os instrumentos utilizados para 
medir a temperatura do corpo e do ambiente.

Observando os termômetros, deverão registrar as temperaturas indicadas, 
colocando-as em ordem crescente. 

Para os alunos responderem a questão sobre a ebulição da água, você poderá 
encaminhar uma pesquisa, para que investiguem se a água entra em ebulição à 
mesma temperatura em qualquer lugar.

Deverão encontrar explicações sobre a diferença de temperatura para a ebu-
lição da água, que ocorre de forma diferente ao nível do mar, onde a pressão 
atmosférica é maior do que em locais com grande altitudes.

O ponto de ebulição aos 100ºC acontece apenas no nível do mar. 
Quanto menor a pressão exercida sobre a superfície de um líquido, mais fácil 

é a vaporização, pois as moléculas do líquido encontram menor resistência para 
transformar-se em vapor. Ao nível do mar, a pressão exercida pelo ar é 1 atm 
(atmosfera) de pressão atmosférica. A água ferve então a 100ºC. Já na cidade de 
São Paulo, por exemplo, que está a uma altitude maior, a pressão atmosférica é 
menor, e a água ferve a cerca de 98ºC.

Para encaminhar a atividade 2, leve para a sala de aula um termômetro, 
para medir a temperatura dos alunos. Faça o registro na lousa. Deixe os alunos 
concluírem qual a temperatura média do corpo e o que acontecerá se essa 
temperatura se elevar. Relacionando com a área de Ciências, oriente sobre os 
procedimentos necessários quando se constata a elevação da temperatura (fe-
bre) no organismo.

O registro dos horários solicitados na atividade 3, favorece a compreensão da 
leitura e escrita da divisão do tempo em horas e minutos.

A atividade 4 apresenta um fato curioso: o mais longo eclipse anular do Sol no 
terceiro milênio. O eclipse solar de 15 de janeiro de 2010 foi um eclipse anular do 
Sol. Esse fato ocorre quando a Lua passa por entre a Terra e o Sol, obscurecendo 
assim totalmente ou parcialmente a visão do Sol pela Terra. Um eclipse solar anu-
lar ocorre quando o diâmetro angular da Lua é menor do que o do Sol, causando a 
visão de algo similar a uma coroa circular, bloqueando a maioria da luz do Sol.

Foi o eclipse mais longo do milênio, e continuará sendo até 23 de dezembro de 
3043. Teve uma duração máxima de 11 minutos e 7,8 segundos. 
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Nas aulas de Ciências, você poderá realizar a experiência com uma lanterna, 
representando o Sol, e bolas de isopor, para representar a Lua e a Terra. No en-
tanto, na Matemática, o objetivo dessa atividade é explorar a leitura e a escrita 
de minutos e segundos, além de chamar a atenção para a simultaneidade dos 
acontecimentos, fazendo um paralelo entre o horário que o fato aconteceu na 
África e o horário no Brasil tendo como referência o horário de Brasília. 

Explique aos alunos que essa diferença de horário ocorre devido ao movimen-
to de rotação da Terra, ocasionando os dias e as noites. Assim sendo, os horários 
diferem nos diversos pontos do planeta. 

Mostre que para fazer o cálculo da duração do eclipse é preciso fazer a opera-
ção inversa, uma subtração. 

Horário do término pelo horário de Brasília = 8 07
Horário do início pelo horário de Brasília = 3 14

Observe que é preciso fazer uma transformação uma vez que não é pos-
sível subtrair 14 minutos de 7 minutos. Portanto, transforma-se 1 hora em 60 
minutos. Ex.:

7 67
3 14
4 53

Para o cálculo de horas a base é 60, a troca deverá ser feita na base 60.
A atividade 5 favorece o cálculo com horas, minutos e segundos.
Quantos minutos a luz do Sol leva para chegar à Terra?
Podemos resolver de várias maneiras. Veja estas:
Por duplicação:
1min  60s
2min  120s
4min  240s
8min  480s
Portanto leva 8 min 10 s.
Pelas subtrações sucessivas:
490 – 60 = 430 250 – 60 = 190
430 – 60 = 370 190 – 60 = 130
370 - 60 = 310 130 – 60 = 70
310 - 60 = 250 70 – 60 = 10 8min10s
Pelo algoritmo da divisão

490s 60s = 1min
– 480s 8min

10s
Em 490s há 8 grupos de 60s e ainda sobram 10s.
Na questão de Daniel, ele poderá assistir ao filme até o final, pois a sua folga é 

de 150min e sobram 33min para leitura. Se assistir um filme de 1h45min, sobram 
45min para leitura.
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A atividade 6 reforça as noções de milênio, séculos, anos e suas equivalências. 
Para saber o século a que um determinado ano se refere, basta adicionar 1 unida-
de aos dois primeiros algarismos do ano.

1832 = século XIX (18 + 1);
2010 = século XXI (20 + 1);
2110 = século XXII (21 + 1).
As atividades 7 e 8, além da divisão do ano em bimestres, trimestres e semes-

tres, têm a finalidade de explorar o registro de datas. Você poderá ampliar essa 
atividade solicitando ao aluno que registre a data do seu aniversário, a data de 
hoje, a data de ontem, a data de um evento da escola ou do município, para que, 
aos poucos, se familiarize com esse tipo de registro.

A atividade 9 propõe desafios para calcular a idade de pessoas partindo de 
uma informação. 

Observe que para fazer o cálculo em meses, deve-se levar em consideração a 
data em que se está solicitando a questão para o aluno. 

Para calcular a idade de Marta e Cláudia, deixe os alunos buscarem alterna-
tivas de solução. No entanto, a questão poderá ser resolvida da seguinte forma: 
18 : 2 = 9. Dessa média, acrescentar um ano para Marta = 10 anos e diminuir um 
ano de Cláudia 9 – 1 = 8. Portanto, Marta tem 10 anos e Cláudia tem 8 anos: 10 + 
8 = 18 anos. 

A atividade 10 oportuniza estabelecer relações entre horas, dia e mês e a 
atividade 11 entre bimestre, trimestre, semestre e ano.

As atividades 12 e 13 preparam o aluno para a compreensão das medidas de 
volume. Utilizando o material dourado, sugira outras composições com os cubi-
nhos, calculando o espaço ocupado pela composição realizada, tendo como me-
dida o cubinho do material dourado. 

Outras sugestões

• Peça aos alunos que pesquisem em jornais ou na internet a previsão do 
tempo para 5 dias para o município onde moram. 
Oriente a organização de um gráfico, indicando em cores a temperatu-
ra máxima e mínima para cada dia. 
Em outro momento, apresente o gráfico já organizado (você poderá 
organizá-lo), para que o aluno faça a leitura dos dados. 

• Oriente os alunos para construírem pilhas de cubos na malha quadricu-
lada, indicando o volume que cada pilha ocupa no espaço, tendo como 
referência os cubinhos representados.



204

M
at

em
át

ic
a

UNIDADE 3 
Cai ou não cai?

Objetivos:

• Descrever, interpretar e representar por meio de desenhos, a localiza-
ção ou a movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e identificar 
características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e dife-
renças entre elas, por meio de composição e decomposição, 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 tenha que 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 experimentação, 
elas começam a diferenciar as características de uma figura e a usar as proprieda-
des para conceituar as formas de uma categoria.

Os alunos estão diariamente em contato com as formas, bi ou tridimensionais, 
seja na natureza ou nos objetos. Assim, quando chegam à escola, seus conhecimen-
tos 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 no-
menclaturas e sistematizar as características de cada forma.

Inicie esse encaminhamento com as questões da Roda de Conversa, em que o 
aluno deverá observar as formas no espaço representativo e a importância do co-
nhecimento e da aplicação correta da geometria nas situações do dia a dia.

Hora do desafio
Na atividade 1, os alunos poderão constatar a importância do conhecimento geo-

métrico nas obras e construções. Explique aos alunos que a Torre de Pisa inclinou por 
ter sido construída sobre um terreno de argila e areia, materiais pouco firmes para 
sustentar uma edificação daquele porte. Projetada para abrigar o sino da catedral de 
Pisa, no norte da Itália, a torre foi iniciada em 1173: seus três primeiros andares mal 
tinham acabado de ser erguidos quando foi notada uma ligeira inclinação, devido ao 
afundamento do terreno e ao assentamento irregular das fundações. 

Encaminhe as atividades propostas no Livro do aluno, ampliando o conhecimen-
to sobre ângulos que foi iniciado no primeiro bimestre.

Faça uma comparação entre a Torre de Pisa e a Torre de Montreal, explicando 
que a segunda foi projetada com uma inclinação de 45º para surpreender os visitan-
tes que compareceram às Olimpíadas de 1976. Portanto, a primeira inclinou-se por 
ter sido mal projetada (fundação e terreno impróprios), enquanto que a segunda 
foi projetada como obra de arte da arquitetura humana.
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Aproveite essas situações para avançar no conteúdo sobre a classificação dos 
ângulos reto, agudo e obtuso. Utilizando o transferidor, peça que procurem na sala 
de aula, nos objetos e materiais escolares os diferentes tipos de ângulos. Poderão 
perceber facilmente as diferenças de ângulos na abertura de um livro, medindo os 
ângulos nos sólidos geométricos, nas embalagens, na construção da escola e das 
casas, etc. 

Na imagem da casa na atividade 2, os alunos poderão identificar os ângulos que 
formam o telhado, as paredes, o portão, o muro, etc. 

Quanto à construção de Xangai, além dos ângulos, poderão identificar outras 
formas: círculos, retângulos, triângulos.

Na atividade 3, aproveite o mapa para traçar itinerários, direções, a localização 
de determinado espaço em direção a outro. No entanto, perceba que a finalidade 
dessa atividade é encaminhar o conceito de reta, semirreta e segmento de reta. 

Antes de trabalhar as questões no Livro do aluno, realize atividades no pátio da 
escola, traçando com giz segmentos de reta limitados por pontos. Ao prolongar es-
ses pontos indefinidamente, nos dois sentidos, obtém-se uma reta. Dê continuida-
de ao traçado de retas paralelas e concorrentes. Deixe os alunos caminharem sobre 
essas retas para perceberem o que acontece: quem caminha sobre retas paralelas, 
nunca se encontra com outro aluno; quem caminha sobre retas perpendiculares ou 
concorrentes se encontra. Esse ponto de encontro forma o vértice de um ângulo.

Eles poderão identificar linhas paralelas e concorrentes na sala de aula, nas 
linhas da lousa, da carteira, no livro, etc.; ruas paralelas e perpendiculares ou 
concorrentes próximas à escola ou à casa do aluno. Depois explore todas as possi-
bilidades do mapa. 

Na atividade 4, dê continuidade ao estudo de retas e segmentos de retas na 
composição das figuras planas, formando os polígonos. O aluno deverá compreen-
der que polígono é uma figura geométrica plana, formada por segmentos de reta 
que se cruzam. Nesse momento você estará retomando o conceito já trabalhado 
no primeiro bimestre. 

Avançando nos conhecimentos, apresente a classificação dos polígonos de 
acordo com o número de lados. Dentro dessa classificação, encontram-se os qua-
driláteros.

Na imagem do tangram apresentada no Livro do aluno, deverão identificar: um 
triângulo, um losango, um paralelogramo, um trapézio (invertido), um pentágono, 
um hexágono (6 lados). Entre esses, solicite que nomeiem os quadriláteros.

Na sequência, o aluno fará a descrição dos polígonos que compõem o Tangram, 
complementando o quadro com os dados solicitados. Na coluna “número e tipo de 
ângulos”, deverão reconhecer os ângulos retos, agudos e obtusos presentes nas 
figuras geométricas.

Solicite aos alunos que representem quadriláteros nos geoplanos, descreven-
do-os quanto ao tipo de ângulos, lados paralelos, lados com a mesma medida, 
nomeando as figuras que formaram. Poderão também apontar semelhanças e 
diferenças entre eles.

Tarsila do Amaral, na obra apresentada na atividade 5, compôs o quadro uti-
lizando várias figuras geométricas bidimensionais: quadrado, retângulo, círculo, 
trapézio, losango, triângulo, segmentos de reta, semirretas, etc. 

Depois de identificar com os alunos as figuras bidimensionais na obra, faça a 
comparação entre elas, primeiramente na oralidade, para em seguida pedir que 
façam o registro no caderno. Por exemplo: quais figuras apresentam ângulos retos, 
quais apresentam lados paralelos, etc.

Para realizar a atividade 6, encaminhe a montagem dos moldes das figuras com 
forma de sólidos geométricos, que se encontram no encarte. Antes da montagem, 
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chame a atenção para as figuras planas que, unidas, formam as figuras tridimen-
sionais. As formas geométricas que têm as superfícies formadas por regiões planas 
poligonais são denominadas poliedros. São os sólidos geométricos formados apenas 
por polígonos. Portanto, nem a esfera, nem o cone e nem o cilindro são poliedros. 
Mas o cubo, a pirâmide e os prismas, são. Por exemplo, o cubo é formado por 6 
quadrados, que são suas faces. Chamamos de face cada polígono que forma o po-
liedro. As faces são formadas por linhas que são segmentos de reta, que limitam as 
faces de um poliedro, formando os polígonos. Chamamos de aresta cada lado dos 
polígonos ligados entre si. Chamamos de vértice as pontas do poliedro.

Feita a montagem das figuras com formas de sólidos geométricos, peça aos 
alunos que classifiquem-nas em dois grupos: aqueles que possuem superfícies ar-
redondadas (cilindro, cone) e aqueles que possuem superfícies planas poligonais 
(cubo, paralelepípedo, pirâmide). Nessa classificação deverão reconhecer que as 
figuras que possuem superfícies arredondadas, não são poliedros, são denomina-
das corpos redondos. Os demais, que apresentam faces planas poligonais, são os 
poliedros.

Nesse momento, trabalhe somente 
com os poliedros e solicite aos alunos 
que separem as pirâmides. As formas 
que restaram são os prismas ou seja, só-
lidos geométricos, ou formas de sólidos, 
delimitados por faces planas, no qual as 
bases se situam em planos paralelos.

Na comparação das figuras para 
identificar semelhanças e diferenças, 
destaque que o cilindro e o cone apre-
sentam uma face não plana, por isso 
rolam com facilidade. O que difere entre eles é que o cilindro possui duas bases 
enquanto que o cone apresenta somente uma. O cone tem um vértice e o cilindro 
não tem vértices. 

Explique, também, aos alunos que o cubo e o paralelepípedo, só têm faces pla-
nas, portanto, são poliedros. A diferença entre eles é que o cubo apresenta 6 faces 
quadradas e o paralelepípedo em forma de paralelogramos, dos quais apenas dois 
podem ser quadrados.
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Outras sugestões
• Utilizando canudinhos de refrigerante, barbante, régua, tesoura sem pon-

ta, um pedaço de arame para usar como agulha ou agulha sem ponta, 
oriente a construção de triângulos. Os alunos devem cortar três pedaços 
de canudinho, transpassá-los com um barbante e fechar o contorno do 
triângulo dando um nó no barbante. Usando a régua para medir, peça aos 
alunos que cortem pedaços de canudinho para construir contorno de tri-
ângulos com: os três lados com a mesma medida; apenas dois lados com 
a mesma medida; os três lados com medidas diferentes. Aproveite e peça 
que identifiquem os segmentos de reta e os ângulos presentes em cada 
triângulo que formaram.

• Proponha a construção de outros polígonos, como: um polígono com qua-
tro lados com a mesma medida; com cinco lados com a mesma medida; 
com um par de lados opostos da mesma medida e outro par com medidas 
diferentes. Que ângulos essas construções formaram?
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