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

didático “Conviver e Aprender”, atendem às diversas 
disciplinas da grade curricular do Ensino Fundamental, 
com fundamentação nas Orientações Curriculares da Rede 
Municipal de Ensino. Portanto, ao planejar suas aulas, 
observe atentamente as orientações no livro do professor 
e cuide da frequência em que as atividades podem ser 
desenvolvidas e aprofundadas. Perceba que não é necessário 
esgotá-las num único dia ou semana, pois são conteúdos que 
podem ser trabalhados e enriquecidos ao longo de cada um 
dos bimestres. Os conteúdos abordados em cada disciplina 
podem ser ampliados de acordo com o interesse dos alunos 
ou com as necessidades observadas.

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

Verifique que, no “Avaliando o que aprendi”, o aluno irá 
reencontrar-se com alguns conhecimentos construídos ao 
longo de cada uma das unidades deste material, para avaliar 
o que aprenderam sobre os conteúdos trabalhados, além 
disso, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 
terá possibilidade de avaliar suas habilidades conforme os 
Descritores da Prova Brasil.
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UNIDADE 1
Cartas, cartas e mais cartas, 
vamos descobrir para que elas 
servem?

A construção desta unidade tomou como 
base referencial as seguintes bibliografias:

• BARBOSA, J. P.; SALGADO, H. O.  Sequências didáticas: receita, carta 
de solicitação/carta de reclamação. Apostila. Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagó-
gicas, 2004.

• CADERNOS de apoio e aprendizagem: Língua Portuguesa/ programas: 
ler e escrever e orientações curriculares. 4.º ano e 6.º ano. Livro do 
Professor. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010.

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 suscitadas 
por fontes diversas de informação.

• Utilizar a linguagem oral de modo planejado em situações que favo-
reçam 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.

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

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

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

• Produzir textos de autoria, coesos e coerentes, correspondentes aos 
gêneros selecionados para o ano, planejados de acordo com diferen-
tes situações comunicativas, buscando a melhor qualidade possível 
quanto ao conteúdo e à forma.

• Revisar textos próprios e de outros quanto a aspectos discursivos e 
notacionais, levando em consideração as condições de produção es-
tabelecidas.

Início de conversa

Atenção professor, este material também usou como referência os Descri-
tores da Prova Brasil. Em cada uma das respostas das questões, você encon-
trará a identificação D___ referente ao respectivo descritor ali trabalhado.  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.
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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

• 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, será trabalhado o gênero textual carta, nas suas 
variações: carta pessoal, carta de reclamação e carta de solicitação.

Carta pessoal

Falar sobre o uso recorrente do gênero textual carta parece um tanto 
quanto retrógrado, posto que os recursos tecnológicos proporcionaram 
mudanças significativas no modo de ser e agir de grande parte das pes-
soas. 

Tempos atrás, a carta e o telegrama eram os únicos meios de comuni-
cação escrita. Atualmente, a tecnologia permite que as pessoas, mesmo 
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residindo em lugares distintos, interajam pelos inúmeros sites de relacio-
namento, dialogando em tempo real, como se estivessem frente a frente. 

Entretanto, torna-se essencial mencionarmos que a “era digital”, por 
motivos socioeconômicos, ainda não atingiu toda a população. Há, por-
tanto, quem ainda faça uso da carta para se corresponder com amigos e 
familiares que se encontram fora do convívio diário. Sem contar que, a 
carta, por se classificar dentre os inúmeros gêneros com os quais com-
partilhamos no nosso dia a dia, está entre os conteúdos relacionados aos 
diversos processos avaliativos, ora representados pelos exames de vesti-
bulares e concursos públicos. 

Assim sendo, ela se classifica como um gênero textual especificamen-
te utilizado na comunicação entre pessoas que mantêm um vínculo de 
relacionamento, cuja finalidade discursiva pode pautar-se por objetivos 
diversos — fazer um convite, atribuir agradecimentos, trocar notícias en-
tre os interlocutores envolvidos, relatar sobre um passeio, dentre outros. 

Quanto aos aspectos de natureza linguística, a carta pessoal, assim 
como bem retrata a própria nomenclatura, se difere das demais corres-
pondências em que prevalece um certo tecnicismo mediante regras pré-
-estabelecidas, como por exemplo, a carta argumentativa, a de apresen-
tação e as demais correspondências oficiais.

Tal divergência se refere ao predomínio de uma linguagem, que varia 
de acordo com o grau de intimidade entre o remetente e o destinatário, 
podendo prevalecer tanto o padrão formal quanto o coloquialismo. De 
modo a efetivarmos nossos conhecimentos acerca das particularidades 
inerentes ao gênero em questão, atentemo-nos para os seguintes ele-
mentos:

• O local e a data — Geralmente compõem as partes iniciais, se en-
contrando posicionados à esquerda da folha. 

• O vocativo   — Como se trata de uma comunicação relacionada a 
um assunto livre, poderá haver o emprego de alguns termos colo-
quiais, até mesmo gírias, ou que denotem uma intimidade maior 
entre os interlocutores, tais como: querida amiga; brother, caríssi-
mo companheiro, etc. O vocativo pode ser seguido de dois-pontos, 
vírgula ou não conter nenhum sinal de pontuação.

• O texto — Trata-se do discurso propriamente dito, sendo desen-
volvido de acordo com a finalidade a qual o remetente se propõe.

• A despedida e a assinatura — Como dito anteriormente, depen-
dendo do grau de intimidade estabelecido pela convivência, a des-
pedida tende a variar, podendo ser formal ou mais cortês, com 
vista a retratar uma certa afetividade. 
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Quanto à assinatura, constará apenas o nome do remetente, sem atri-
buição ao sobrenome, algo bem simples, sem resquícios de formalidades. 

Outro aspecto elementar da referida modalidade está no fato de que 
ela é enviada pelo correio. Para tanto, precisa-se de todos os dados ne-
cessários a fazer com que a comunicação seja realmente efetivada, ou 
seja, na frente do envelope deverá conter os dados do destinatário — 
nome, endereço completo e CEP. No verso, deverão constar os dados re-
ferentes ao remetente, seguidos também de todos os elementos citados.

DUARTE, Vânia Maria do Nascimento. A carta pessoal. Disponível em: <http://www.portu-
gues.com.br/redacao/a-carta-pessoal-.html>. Acesso em: 21 jun. 2012. (Adaptado). 

Carta de reclamação

Demonstraremos as características deste gênero segundo o livro  Cadernos 

de apoio e aprendizagem 6.º ano, Livro do Professor (2010, p. 21 e 22 ).

Breve descrição do gênero carta de reclamação

Situação de produção

Produtor do texto: normalmente, alguém que se sente lesado e 
com direito de reclamar algo. No caso das cartas de reclamação de 
consumidor, o produtor do texto, em geral sabe que está respaldado 
pelo Código de Defesa do Consumidor e, assim, exige seus direitos.

Destinatários: pessoa ou instituição que lesou o reclamante. No 
caso de cartas publicadas em jornais ou sites, os destinatários 
passam a ser também, virtualmente, todos os leitores desse veículo. 
Mesmo nesses casos, o leitor efetivamente visado é a pessoa ou 
instituição que de alguma forma não cumpriu seus deveres.

Objetivo: reclamar, reivindicar, demandar e, eventualmente, exigir 
para conseguir o que é de direito do autor da carta.

Suporte material: carta endereçada — por correio ou por e-mail 
— diretamente à pessoa ou à instituição que supostamente lesou 
o consumidor. Há também as cartas endereçadas a algum jornal, 
revista ou site da internet voltados, especificamente, para esse fim.

II – Conteúdo temático de uma carta de reclamação

Reclamações, queixas, denúncias contra empresas ou serviços 
públicos ou privados; contra profissionais liberais, etc.
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III – Construção composicional

Não há uma forma fixa de organização das cartas de reclamação. Mesmo 
porque a forma composicional de cartas enviadas por correio, pela inter-
net ou das publicadas em jornais diferem de acordo com as restrições e as 
condições do suporte. Alguns dos elementos apontados (como o “assunto” 
antes da saudação) podem ou não aparecer nas cartas de reclamação. Atu-
almente, o campo assunto é mais comum nas cartas enviadas por e-mail do 
que nas escritas.

Podemos aqui indicar a forma geralmente padrão para cartas enviadas 
pelo correio:

(Localidade e data)
São Paulo, 10 de novembro de 2009.
À
(Nome da empresa/ órgão público ou do departamento ou setor da empre-

sa)
Fábrica de Móveis São Tomé
(Descrição sucinta do assunto da carta)
Assunto: demora na entrega de sofá.
(Saudação)
Prezado(s) senhor(es)
(Antecedentes: descrição sucinta dos fatos que levaram ao envio da carta)
Em 19 de agosto, comprei 2 sofás de 2 lugares e 1 de canto em sua loja 

de fábrica com a promessa de que esses móveis seriam entregues em 15 
dias (autorização concedida pelo gerente “Vieira” e assinado em nota). O 
valor total da compra foi de R$ 1.800,00. No ato da compra, paguei em 
dinheiro R$ 1.000,00, ficando o restante para ser compensado em cheque 
para 30 dias. No entanto, já se passaram mais de 3 meses, o cheque já 
foi compensado e a loja não entregou os produtos vendidos. Já entrei em 
contato com o gerente diversas vezes para pedir um posicionamento em re-
lação à entrega dos produtos comprados e este alegou não tê-los recebido 
para entrega.

(Caracterização da situação atual)
Hoje são 3 de dezembro e nenhum funcionário entrou em contato para 

nos deixar a par do que está acontecendo ou entregar o produto vendido e 
pago há 114 dias.

(Exposição clara do que se pretende)
Como é evidente, o atraso na resolução do problema tem trazido diver-

sos transtornos à minha família. Por isso, venho exigir que o sofá me seja 
entregue, sem falta, dentro dos próximos 8 dias. Caso contrário, tenciono 
anular a referida encomenda e exigir a devolução do pagamento.

(Fecho)
Sem outro assunto de momento,
(Assinatura)
Claudinei Santa Bárbara
(Enumeração de eventuais cópias de documentos anexos)
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IV – Marcas linguísticas (estilo)

Presença de dados precisos (data de compra, número da nota fiscal, 
número dos protocolos de atendimento, etc.), que comprovem  que o re-
clamante tem direito ao que pleiteia.

Uso de organizadores textuais temporais nos relatos feitos (por exem-
plo, há um mês, três dias depois ...) e de operadores argumentativos (pois, 
já que, então...)

Às vezes, a carta adquire um tom mais agressivo ou irônico, marcado 
pela escolha lexical, por afirmações categóricas e ameaças (por exemplo: 
“Quero deixar claro que, se minha solicitação não for atendida imediata-
mente e se houver algum problema de saúde com minha mãe, em razão da 
demora na entrega do resultado do exame, vou responsabilizá-los judicial-
mente por isso.”), ou pela presença de perguntas retóricas como: “A Lei do 
Silêncio não vale também para os serviços públicos?”

Carta de solicitação
Demonstraremos as características deste gênero segundo Barbosa (2004, 

p. 72, 73)

I – Situação de produção

Produtor do texto: ao contrário de alguém que escreve uma carta de re-
clamação, o produtor de uma carta de solicitação não acha que tem direito 
ao que está pedindo. Assim, ele não exige, mas solicita algo, no que supõe 
que o destinatário possa atendê-lo. Normalmente, o produtor do texto não 
se refere a si mesmo simplesmente como pessoa física, mas quase sempre 
situa seu papel social naquela situação.

Destinatários: pessoas ou instituições que supostamente podem atender 
à solicitação do produtor do texto. Também aqui, o destinatário não é só 
uma pessoa física, mas alguém que possui um papel social/institucional 
nessa dada situação, um grau maior de “hierarquia” em relação ao produ-
tor do texto, pois possuem ou podem resolver aquilo que o outro solicita. 
Isto explica, em parte, a polidez e o distanciamento que muitas cartas de 
solicitação trazem como características.

Objeto: pedidos, solicitações.

Objetivo: solicitar algo a alguém e/ou documentar/formalizar um pe-
dido. O objetivo último do produtor é ser atendido na sua solicitação. Por 
essa razão, é comum que, numa carta de solicitação, haja explicações e/
ou exposição de razões (argumentos) que, na verdade, visam convencer o 
destinatário a atender ao pedido.

Suporte material: carta endereçada diretamente para a pessoa ou ins-
tituição que supostamente pode atender à solicitação ou, então, quando 
não se sabe bem quem poderá atender à solicitação, para algum meio de 
comunicação público: jornais, revistas, etc.
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II – Forma de organização

• Cidade, data

• Forma de início:

À [nome da empresa/órgão público ou do departamento ou setor da 
empresa/ órgão público que pode atender à solicitação]

A/C [forma de tratamento: Sr.(a), Exmo., Ilmo. etc. + cargo + nome] 

• [Exposição do motivo de escrita da carta e/ou explicitação dos ob-
jetivos com a apresentação da solicitação feita acompanhada de 
uma explicação e/ou de um ou mais argumentos que, geralmente, 
justificam o porquê da solicitação]

• Fórmulas de finalização:

Formas de despedida formais (“Atenciosamente”, “Grato(a) pela aten-
ção dispensada”, etc.) que podem ser acompanhadas de algo como “No 
aguardo de um retorno”, etc.

• Nome (se for o caso, acompanhado do cargo ou papel social do re-
clamante)/ assinatura/ meio para contato (telefone, e-mail ou en-
dereço).

III – Algumas marcas linguísticas

Uso de organizadores textuais próprios da explicação e de operadores 
argumentativos (nas argumentações feitas).

Considerações importantes:

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.

Nesta unidade, os gêneros textuais trabalhados são cartas, entretanto, 
você deverá ler diariamente gêneros variados para os alunos. Fazemos algu-
mas indicações na seção Leia Mais, no Caderno de Leitura, mas você precisará 
ir além delas. O papel da leitura é fundamental. Ela funciona como repertório 
para os alunos, sem ela o potencial das suas aulas estará muito diminuído. A 
leitura em voz alta, feita pelo professor aos alunos, tem um excelente poten-
cial educativo e permite: a aproximação com autores, curiosidades sobre suas 
vidas e obras; o encantamento 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 leitura desencadeia. Depois dela, todos podem trocar ideias 
e discutir as impressões que tiveram, suas personagens preferidas, os momen-
tos 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 
compreensão, apreciar outras opiniões e fundamentar melhor as suas. Diaria-
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mente leia para os seus alunos, não só os textos presentes no material didáti-
co, mas outros também. Faça também a opção pela leitura de livros maiores, 
lendo-os em capítulos, diariamente. Os alunos gostam e a expectativa em 
torno dos acontecimentos que estão por vir, instiga ainda mais a curiosidade 
dos alunos pela leitura. Sugerimos que a hora da leitura em voz alta ocorra no 
momento nobre de sua aula, em geral no início da aula.

Leia com entonação, demonstre entusiasmo pela história, interprete as 
emoções presentes no texto. Não substitua palavras, nem pule trechos. Os 
alunos conseguem entender a partir do contexto. Combine com eles que as 
dúvidas poderão ser resolvidas ao final da leitura. Ao surgir palavras desconhe-
cidas, complicadas para os alunos, volte ao trecho em que elas se encontram 
e releia-o, questionando se o contexto da história permite que se descubra o 
significado das palavras. Não sendo possível, informe aos alunos o significado 
das palavras ou combine de buscarem no dicionário.

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 cartas. 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. 

Lembre-se de enviar bilhetes aos pais solicitando que os alunos tragam 
de casa vários modelos de cartas, pois na Roda de Conversa vocês farão uma 
exploração desses materiais. Traga você também várias cartas de casa para 
compor o material de exploração. 

Proponha a classificação das cartas pela finalidade de cada uma delas, co-
mentem sobre a estrutura das cartas, sua composição. Diferenças no discurso: 
formal ou informal. Explique aos alunos, após ouvir o que eles sabem, o que é 
remetente e destinatário. Explore também os envelopes, que dados contém,  
por que precisam constar esses dados, etc.

Hora do desafio

Na atividade 1, antes de pedir a leitura silenciosa do texto, faça aos alu-
nos perguntas de antecipação, do tipo: “Pelo título, qual será o assunto deste 
texto? Para quem vocês acham que ele foi escrito? Que tipo de texto será este? 
Para que será que ele serve? Será que encontraremos personagens? Por quem 
vocês acham que esse texto foi escrito?” Não corrija o que os alunos imaginam 
sobre o texto, a intenção é instigar-lhes a leitura para verificarem se de fato 
o que eles pensam se confirma. Peça-lhes a leitura individual do texto. Após,  
retome as respostas dadas aos questionamentos de antecipação da leitura, 
confrontando-as com a leitura real do texto. Agindo assim, você estará promo-
vendo o desenvolvimento das importantes estratégias de leitura: antecipação, 
inferência, checagem, além é claro da decodificação. Trabalhar desta forma 
é importante, pois ajudará seus alunos na rapidez e proficiência da leitura.
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Ajude os alunos a concluírem que este texto é uma carta de apresentação. 

Indague-lhes se ela traz todos os elementos clássicos de uma carta. Prossiga 
com os questionamentos até que eles descubram que esta carta não apresenta 
data e localidade, não apresenta um destinatário identificado pelo nome, não 
apresenta despedida, nem assinatura e que isso se dá porque trata-se de um 
tipo específico de texto influenciado pela função a que se destina, à forma 
como circula e ao portador que o contém.

As atividades 2 a 5 sistematizam o bom trabalho feito na oralidade (ati-
vidade 1). Não esqueça de pedir a socialização das diferentes respostas e 
propor o confronto entre elas.

Nas atividades 6 e 7, auxilie  os alunos a perceber que a linguagem usada 
na carta de apresentação é a padrão. Como a carta foi escrita para um público 
específico (as crianças) dirige-se a elas de maneira simpática, tentando travar 
uma relação mais próxima, justamente para cumprir a sua função, cuja temá-
tica é: demonstrar como o livro foi organizado e incentivar a relação afetiva 
dos alunos com esta ferramenta de estudo.

Professor, faça, na atividade 8, a comparação entre os dois tipos de tex-
tos estudados, pois isso ajudará o aluno a reconhecer as características dos 
gêneros textuais. Nesta atividade, é importante ressaltar com os alunos que 
a distinção entre a carta pessoal e a de solicitação está presente no tipo de 
linguagem usada em função do interlocutor e da finalidade de uma e outra.

Na atividade 9, é importante ressaltar aos alunos que em geral as cartas 
pessoais, de reclamação e solicitação pressupõem uma resposta, visto que 
o remetente faz indagações ou pedidos e aguarda um retorno. Essa é uma 
marca que caracteriza os gêneros citados  — o discurso é dirigido a alguém es-
pecífico. Na carta de apresentação não existe esta expectativa, uma vez que 
ela tem como objetivo principal apresentar o livro e instigar a afetividade dos 
alunos em relação ao mesmo.

Nas atividades 10 e 11, disponha os alunos em roda e deixe-os falar o que 
sabem sobre o gênero carta, como elas surgiram, se eles acham que as cartas 
e a sua forma de envio evoluiu com os tempos. Em seguida, escreva na lousa 
o quadro a seguir e responda junto com os alunos.

Em relação às cartas:

O que sabemos? O que gostaríamos de saber? 

Após o término do preenchimento do quadro acima, proponha a leitura 
dos textos: “Mas afinal o que é uma carta?”; “Mas como chegam e chegavam 



165

as cartas ao seu destino?”, que se encontram no Caderno de Leitura. Após 
a leitura do texto indague aos alunos o que mais lhes chamou a atenção, o 
que entenderam das informações. Na sequência, volte ao quadro que preen-
cheram e vejam se aquilo que gostariam de saber foi respondido pela leitura 
complementar. Caso alguma curiosidade sobre as cartas não tenha sido res-
pondida pela leitura, proponha aos alunos procurar tais informações. Essas 
atividades possibilitam a eles exercer a leitura para busca de informações, 
diferenciando-a da de entretenimento.

Na atividade 12, peça aos alunos que tentem descobrir o significado das 
palavras desconhecidas pelo contexto do texto, voltando ao parágrafo em que 
elas se localizam, antes de recorrerem ao dicionário. Essa atividade exercita 
o trabalho com as hipóteses dos alunos para o entendimento do texto. A busca 
ao dicionário propicia ampliar o vocabulário. 

As atividades 13 e 14 propõem o planejamento, a produção e a revisão do 
próprio texto, no caso, um resumo de um texto informativo. Na atividade 13, 
os alunos irão produzir o texto, e na atividade 14, farão a revisão.

Como toda escrita pressupõe uma revisão pelo próprio autor, objetivo é que 
os alunos desenvolvam esse hábito, e o checklist é um elemento regulador 
dessa prática.

Recordemos um pouco as características de um resumo (esse tipo de texto 
foi trabalhado no material didático no 1.º bimestre).

Características de um bom resumo

• Breve: só contém as ideias principais. Os pormenores não são incluídos.

• Claro: exprime as ideias fundamentais do texto de uma forma coerente 
clara e que respeite o pensamento do autor.

• Linguagem pessoal: não se copia frases do texto; exprime-se as ideias 
por palavras próprias.

Processo de execução de um resumo

• Ler o texto e tentar compreendê-lo bem. Identificar as ideias principais, 
parágrafo a parágrafo. Pode-se sublinhar as ideias no texto durante a 
leitura ou fazer um esquema para organizar o texto e os parágrafos.

• Escrever o resumo, respeitando sempre o conteúdo do texto e o pensa-
mento do autor.

• Procurar não incluir pormenores desnecessários.

• Substituir ideias repetidas ou semelhantes por uma que as englobe.

• Utilizar  linguagem pessoal. 
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Professor, observe com cuidado a comanda desta produção de texto. Nela 

foi definido para o aluno o gênero textual que ele tem que produzir, com 
que finalidade (observe que a produção terá uma função real), como deverá 
ser produzido (procedimentos e identificação das características do gênero), 
quem será o interlocutor (real), a forma que o texto irá circular e em que 
suporte. Explore com os alunos, ao máximo, todas as etapas dessa construção 
textual, pois há premissas metodológicas que devem funcionar como um ro-
teiro didático básico para qualquer que seja a proposta de produção textual 
feita ao aluno.

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

Contexto Gênero

Qual a finalidade da produção (conven-
cer, relatar, explicar, informar, emocio-
nar, ensinar, etc.)?

Quem são os interlocutores que lerão 
o texto e seus papéis sociais (pai, mãe, 
professor, aluno, jornalista, etc.)?

Onde circulará o texto (escola, im-
prensa, televisão, internet, academia, 
no meio literário, etc.)?

Em que portador será publicado (livro, 
jornal, revista, mural, portal, etc.)?

Qual o conteúdo temático 
(o que é possível ser dito por 
meio do gênero)?

Qual a forma organizacional 
(organização geral dos gêne-
ros)?

Que estilo (marcas linguísti-
cas e seleção de recursos que 
o caracterizam)?

A atividade 15 propõe a revisão no texto do colega e depois a  revisão do 
professor nos textos dos alunos. Observe que a base de análise é sempre o 
checklist básico que poderá ter mais itens sugeridos por você, professor. É 
importante sempre explicar o que cada item do checklist representa e certi-
ficar-se que os alunos compreenderam. Essa sequência de atividades precisa 
ser realizada compassadamente para dar o tempo de você, professor, observar  
os textos produzidos. 

Professor, nas atividades 16 e 17,  escolha um dos resumos da classe para 
a revisão coletiva e posterior exposição no mural da escola.Selecione um tex-
to que contenha problemas que boa parte da turma apresenta, pois assim a 
atividade atenderá às necessidades da maioria da sala. Use o checklist da 
atividade anterior como base de, questionamento aos alunos. Essa revisão 
também poderá ser dividida em etapas e ser realizada em mais de um dia. É 
imprescindível que, antes de expor o texto, o autor do mesmo seja consultado 
se concorda. Faça essa solicitação mencionando o quanto ele colaborará com 
o aprendizado da classe. Na hora de trabalhar a revisão, não esqueça de enal-
tecer os aspectos positivos que o texto apresenta, pois isso incentivará outros 
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alunos a aceitarem, nas próximas vezes, a experiência de verem seus textos 
sendo revisados pelo grupo. É fundamental trabalhar o respeito da classe em 
relação à produção alheia.

Na atividade 18, antes dos alunos assistirem ao filme é necessário fazer 
toda  uma contextualização. O filme Cartas para Julieta foi inspirado na obra 
Romeu e Julieta de William Shakespeare. Comece falando sobre a vida de 
Shakespeare, leia o texto “Biografia e obras”, presente no Caderno de Leitu-
ra, procure mais curiosidades do autor e conte aos alunos, para instigar-lhes a 
curiosidade em conhecê-lo. Em seguida, faça uma exploração da imagem que 
acompanha o texto “Romeu e Julieta: uma das peças teatrais mais famosas de 
todos os tempos”. 

A imagem é uma reprodução da tela pintada em óleo, de 1884, Romeu e 
Julieta, de Frank Bernard Dicksee (1853-1928), que nasceu em Londres e en-
controu em sua família o prazer de pintar: seu pai ensinou a ele e seus irmãos 
a arte da pintura. Dicksee exibiu suas primeiras pinturas na Royal Academy 
School (em que era aluno), com sede em Londres. Durante os anos de 1880 
e 1890, tornou-se conhecido por suas pinturas de dramas históricos e cenas 
lendárias, figuras bíblicas e situações carregadas de simbolismos, num estilo 
colorido que conferiu-lhe enorme sucesso e popularidade. Suas obras, como 
La Belle Dame Sans Merci, que está na cidade de Bristol, Inglaterra, na Bristol 
Art Gallery, são consideradas como as mais expressivas na temática do amor 
e da paixão entre amantes. Ele também começou a trabalhar como ilustrador 
durante o ano de 1870, contribuindo para as revistas Cassell’s Magazine, Cor-
nhill Magazine, The Graphic e outros periódicos. Durante o ano de 1880, ele 
foi contratado pela Cassell & Co. para ilustrar suas edições de Longfellow’s 
Evangeline (1882), Shakespeare’s Othello (1890) e Romeo and Juliet (1884). 

Solicite aos alunos que descrevam o que observam na imagem. Pergunte-
-lhes: O que retrata a imagem? A que época se refere? Como eles percebem 
esses detalhes? Questione-os sobre outros detalhes: Qual a cor que chama 
mais a atenção nas proximidades do casal? (O vermelho, que está no nosso 
imaginário como a cor da paixão); E a luz onde está incidindo? Por quê? (A luz 
incide sobre o beijo apaixonado do casal, situação que o pintor quer realçar); 
Por que será que o rapaz está sentado sobre a mureta daquela forma? (Repre-
senta que ele está numa dualidade, o mundo da paixão e o mundo externo. Ele 
está prestes a sair pela mureta, demonstrando que ele está ali às escondidas, 
ele não pode sair e entrar na casa pela porta, às vistas de todos); E as flores, 
que complementam a cena, o que nos pode expressar? (Mais uma vez as flores 
compõem a cena do romantismo presente entre o casal); Analisando a tela, do 
que será que essa história, Romeu e Julieta, tratará? 

Deixe os alunos falarem o que imaginam e em seguida proponha-lhes que 
leiam o resumo da história presente no livro, para checarem se suas hipóteses 
se confirmam. Após a leitura, converse com os alunos sobre o que acharam da 
história: Será que a obra é uma comédia ou uma tragédia? Por quê? Explique-
-lhes que este texto originalmente foi escrito como peça teatral, tipo de texto 
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em que aparece o nome da personagem e a sua respectiva fala. Por ser muito 
famosa, a peça foi transcrita várias vezes em prosa. O próprio cinema também 
a interpretou.

Continue a perguntar: O que mais lhes chamou a atenção na história? Por 
quê? Será que esta história poderia se passar nos dias de hoje? Por quê? Que 
personagens acharam mais interessantes? Por quê? O que acharam do fim? Por 
quê? Acham que se tivesse um fim diferente a peça faria tanto sucesso? 

Chame a atenção dos alunos para o local do encontro do casal, o balcão, 
a varanda da casa. Esse cenário foi muito reproduzido posteriormente em 
outras obras, inclusive no filme que irão assistir. Indague-lhes onde a história 
se passou (em Verona na Itália, mesmo local onde se passa a história do filme 
Cartas para Julieta).

Foram feitas duas indicações literárias de nome “Romeu e Julieta”, na 
seção “Leia Mais”, na sequência você poderá ler para a classe esses livros e 
explorar-lhes o conteúdo, as personagens, se obedecem fielmente a história 
original ou fazem uma reinterpretação, etc.

Depois dessa imensa contextualização, proponha aos alunos que assistam 
ao filme Cartas para Julieta que foi inspirado na história de Romeu e Julieta. 
Mostre-lhes a capa do DVD, e faça perguntas de antecipação da história. Anun-
cie os dados indicativos do filme presentes no Caderno do Aluno.

Algumas curiosidades sobre o filme Cartas para Julieta:

Esse filme custou 30 milhões de dólares.

Vanessa Redgrave (personagem Claire) e Franco Nero (personagem Loren-
zo) casaram-se na vida real. 

Esse foi o último filme dirigido por Gary Winick, que faleceu em 27 de fe-
vereiro de 2011, aos 49 anos. Ele tinha câncer no cérebro.

Essa foi a segunda vez que Amanda Seyfried representa uma personagem 
chamada Sophie. Esse também era o nome da sua personagem em Mamma 
mia: o filme (2008).  

Na atividade 19, após assistirem ao filme, reúna a turma em roda e deixe 
os alunos falarem sobre suas impressões. Se achar conveniente, siga o roteiro 
abaixo, para que você conduza os questionamentos. Esse roteiro vem inclusive 
marcado pelos respectivos Descritores da Prova Brasil.

a) O que vocês acharam do filme? 

b) Qual o tema central do filme? D6 R.: uma história de amor que parecia 
impossível, perdida no tempo e que foi resgatada graças ao auxílio  de 
Sophie a personagem principal.

c) O que acharam dos cenários, do figurino, das fotografias, sonoplastia?

d) O que acharam da atuação dos atores?
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e) Que aspectos chamaram a atenção por não fazerem parte da cultura 
brasileira e do nosso modo de viver aqui?

f) Em que local se passou a história? R: principalmente em Verona, na Itália.

g) Quais personagens acharam mais interessantes e por quê? 

h) Que sentimentos o filme provocou? Esses sentimentos são valorizados 
nos nossos dias? O que você pensa disso?

i) Que tipo de cartas eram aquelas respondidas pelas secretárias de Julie-
ta? D4 R.: Cartas de amor

j) E na obra Romeu e Julieta, de Shakespeare, que tipo de carta foi aquela 
mandada pelo Frei Lourenço a Romeu? R.: Carta pessoal.

k) No filme, que outros meios, além das cartas, as personagens usavam 
para se comunicar a distância? D1

l) Qual foi o ponto mais importante do filme? Por quê?  D7

m) O filme foi inspirador? De que maneira?

n) Tanto no filme Cartas para Julieta quanto na peça teatral Romeu e Ju-
lieta, o romance central da história foi influenciado por uma carta, co-
mente as relações e diferenças entre uma e outra obra.

o) A partir do filme, o que podemos pensar sobre a maneira de tratarmos 
uns aos outros (em relação ao romantismo dos casais, aos cuidados com 
os mais velhos, a acreditar no amor)? D4

As atividades 20 a 23 propõem o reconhecimento e análise das marcas e 
estilo linguístico do gênero textual carta pessoal.

Na atividade 23, é  fundamental que o aluno compreenda que a carta é um 
meio que estabelece uma comunicação a distância. No texto 1, os trechos que 
marcam a distância entre o remetente e o destinatário estão localizados nas 
linhas 4 e 12. No texto 2, nas linhas 3 e 10.

A expressão de sentimentos e sensações nos textos aparecem nos seguintes 
trechos: Texto 1: linhas 3, 4, 8, 12; Texto 2: em todos os parágrafos.

Após essa atividade, faça a leitura do texto explicativo do box presente no 
Caderno do Aluno, junto com eles, fazendo os comentários e complementos 
que julgar necessário.

As atividades 24 e 25 propõem o planejamento, a produção e autorrevisão 
de uma carta. 

Antes de pedir a realização dessas atividades, você poderá produzir coleti-
vamente uma carta com eles, para modelizar como se constrói eficientemen-
te um gênero textual como esse. Para isso, é proposto que você os convide 
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para escrever uma carta hipotética. Fazendo uma retomada da história 
Romeu e Julieta, peça-lhes que escrevam a suposta carta que Frei Lawren-
ce enviou a Romeu e que não chegou-lhe as mãos, ocasionando a tragédia 
amorosa lida por eles. Use como referência todos os questionamentos pre-
sentes no roteiro das questões 24 e 25 do Caderno do Aluno.

Professor, sobre a atividade 24, observe com cuidado a comanda desta 
produção de texto. Nela foi definido para o aluno o tipo de texto que ele 
tem que produzir, com que finalidade, como deverá ser produzido (pro-
cedimentos e identificação das características do gênero), quem será o 
interlocutor (simulação de uma situação real), a forma que o texto irá 
circular e em que suporte. Explore com os alunos, ao máximo, todas as 
etapas dessa construção.

Observe ainda que o planejamento da produção será em duplas, mas a 
escrita será individual.

Na atividade 25, explique aos alunos o que cada item do checklist quer 
dizer, para que eles realizem a autorrevisão de maneira segura. Você po-
derá também acrescentar mais itens à lista.

As atividades 26 a 29 propõem a revisão da carta por um colega e por 
você, professor, com apontamentos que também têm como referência o 
checklist. Só depois do aluno colaborar com a revisão no texto do colega e 
receber os seus apontamentos e o do amigo de classe, é que ele passará a 
limpo a própria carta.

Na atividade 30, para escrever o envelope, você poderá orientar os alu-
nos a desenharem a frente e o verso de um envelope no caderno e ensinar-
-lhes o preenchimento de todos os dados que o compõem; ou construir um 
envelope com os alunos em sulfite e nele realizar a atividade. Os dados 
que compõem o endereço do Victor, bem como o seu nome completo, será 
por vocês inventado, pois o filme não apresenta esses dados de maneira 
precisa.

As atividades 31 a 47 pretendem exercitar a análise de regularidades 
ortográficas no uso do u ou l no final das palavras e o emprego do mau e 
mal. Atenção, ao longo da realização dessas atividades, será necessário 
retomar os conceitos simples de: verbo e tempo verbal, substantivo, plural 
e singular, antônimo e sinônimo, advérbio, adjetivo, feminino e masculino.

As atividades 48 a 50 trabalham a conceituação e o emprego dos pro-
nomes de tratamento.

As atividades 51 a 58 trabalham a conceituação e o emprego dos ver-
bos e tempos verbais (conjugação). Em meio a essas questões, você pode-
rá inserir mais uma sugerida a seguir. Escreva na lousa ou mimeografe o 
seguinte trecho:
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Em seguida, peça aos alunos que expliquem o que entenderam sobre o 
quadro anterior.

Espera-se, neste momento, que os alunos respondam ao seu modo que o 
verbo é a palavra que indica uma ação, um estado, uma mudança de estado, 
um fenômeno da natureza. Essas ações referem-se sempre ao substantivo ou 
ao pronome que o substitui. Sem os verbos a frase fica sem sentido e o subs-
tantivo também. A comunicação efetiva precisa da articulação dessas classes 
de palavras.

A partir da atividade 59 inicia-se o trabalho com cartas de solicitação e 
reclamação. Retome com os alunos a discussão realizada sobre cartas, princi-
palmente o objetivo com que foram escritas. Para instigar a curiosidade dos 
alunos, questione se as mesmas serviriam para resolver um problema em que 
se sentissem lesados ou se quisessem fazer um pedido a alguém. Após ouvir 
o que pensam, contribua com as discussões dizendo que, carta não serve so-
mente para contar novidades, mas serve também para reclamar e fazer pedi-
dos. Proponha a leitura e oriente-os a identificar essas intenções na sequência 
de cartas apresentadas na atividade.

As atividades 60 e 61 objetivam aproximar o aluno dos gêneros textuais a 
serem estudados, levantando seus conhecimentos prévios, abordando o con-
texto de produção desses tipos de carta, fazendo com que os alunos percebam 
a diferença básica entre eles, principalmente em relação à sua função espe-
cífica e ao papel social dos interlocutores. Deixe que os alunos tentem pre-
encher o quadro sozinhos, depois faça a socialização, procurando corrigir os 
equívocos, porém retomando a localização das informações nas cartas. De for-
ma bem simples, explique-lhes que em cada situação da vida assume-se  um 
papel social diferente, por exemplo, em casa eles são filhos e, portanto, têm 
direitos, deveres, interesses pessoais e forma de se relacionar e se expressar. 
Na escola, assumem outro papel social: o de alunos, com direitos, deveres, 
interesses pessoais  e com um jeito de se expressar diferente dos que têm em 
casa. Isso determina, por exemplo, a linguagem usada, os argumentos empre-

O verbo é vida

O verbo é responsável em conceder vida ao substantivo, ou seja, ao 
nome. Quando falamos um substantivo, ele nos parece algo estático, 
morto congelado. Exemplo: professor (substantivo), nada nos diz, agora 
quando falamos professor andou, ou professor pulou,  esse ação atribuída 
ao substantivo professor, pular ou andar, dão vida ao substantivo. O verbo 
é a vida da palavra, mas é necessário que esse verbo tenha sentido, para 
o substantivo ter uma vida com sentido.

Disponível em: <http://institutodelinguaviva.blogspot.com.br/2010/09/reflexao-cerca-
-do-verbo.html>. Acesso em: 22 jun. 2012.
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gados para defender os interesses. Informe que o mesmo acontece quando nos 
utilizamos de um gênero textual, que exigirá uma forma e marcas linguísticas 
específicas. Certifique-se que os alunos compreenderam o “papel social”, pois 
é um conteúdo fundamental para desenvolverem as próximas solicitações.

É importante ressaltar que as cartas, reclamação e solicitação, são classi-
ficadas de acordo com o objetivo, podendo inclusive obter as duas classifica-
ções ao mesmo tempo. Caso os alunos encontrem dificuldade na identificação 
das semelhanças e diferenças entre os textos, ajude-os fazendo as seguintes 
perguntas: Todos os textos pertencem a qual gênero? A estrutura é a mesma? 
O assunto é igual? O papel social dos interlocutores é idêntico? Todas tem o 
mesmo objetivo?

O objetivo central da análise da atividade 62 é fazer com que o aluno 
perceba que em cada uma das partes da carta de reclamação predominam 
tempos verbais distintos e que o uso adequado dos mesmos contribui para 
o desenvolvimento do assunto principal desse gênero textual. Essa compre-
ensão facilitará a produção das cartas, pois garante que sigam a sequência: 
iniciar contando o que já aconteceu (verbo no passado), informar como está a 
situação atual (flexionar o verbo no presente) e finalizar, comunicando as 
ações futuras (verbo no futuro).

As atividades 63 a 67 abordam as informações necessárias para que o alu-
no adquira conhecimentos das escolhas lexicais que são próprias do discurso 
empregado nesses gêneros textuais. Permita que os alunos tentem resolver as 
questões primeiro sozinhos, depois promova a socialização das respostas de 
forma que possam comparar e trocar opiniões. Esclareça que a carta de recla-
mação é utilizada por alguém que se sente lesado no seu direito. Saber quais 
são os seus direitos faz diferença na hora de reclamá-los, para saber o que 
exigir e argumentar nas reivindicações. Saber reclamar um direito vai além de 
conhecê-los, consiste em saber utilizar as expressões certas para fazê-lo. En-
tão, discuta com os alunos a diferença entre as palavras: exigir ― requerer em 
função de um direito, ordenar, mandar; pedir ― solicitar, implorar, suplicar. Se 
necessário use o dicionário. 

Dessa forma, exigimos quando temos certeza dos nossos direitos, e, mui-
tas vezes, não nos preocupamos se o pedido soa como uma ordem. Porém 
quando pedimos, o outro tem o direito de recusar a nossa solicitação, assim 
precisamos ser mais cordiais e educados. Finalize essa discussão com a turma, 
mostrando que as marcas linguísticas que indicam exigência estão presentes 
na carta 2. Peça aos alunos que as localizem e grifem-nas. Para sistematizar o 
que foi estudado até agora, proponha a leitura do texto do box, deixando os 
alunos à vontade para colocarem suas dúvidas.

As atividades 68 e 69 têm como objetivos trabalhar os elementos consti-
tutivos da organização interna das cartas de reclamação e solicitação, bem 
como estabelecer comparações para descobrir a possibilidade de uma carta 
ser, ao mesmo tempo, de reclamação e solicitação, pois quando reclamamos 
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algo, esperamos uma solução que resulta num pedido. Peça aos alunos que 
retomem a leitura das mesmas, para responder aos questionamentos.

Na atividade 70, espera-se que os alunos observem que uma carta de re-
clamação pode ser publicada em jornais ou revistas. A carta 4 foi publicada 
num jornal. Após ouvir o que as crianças pensam, informe-as que o objetivo 
do jornal, ao publicar cartas como estas, é oferecer prestação de serviço ao 
leitor, ajudando-o na reivindicação dos seus direitos. Com isso, o jornal cativa 
e mantém a fidelidade dos leitores. 

Professor, as propostas das atividades 71 e 72 iniciam o trabalho de pro-
dução de uma reclamação oral, porém para o sucesso da realização desta 
atividade é fundamental a aplicação da sequência apresentada. Explore com 
os alunos as cenas e questione-os: Qual atitude o cidadão deve tomar diante 
do problema observado? Anote na lousa o que os alunos forem pontuando. 
Após ouvi-los, convide-os para realizar a leitura coletiva do texto “Essa turma 
ninguém passa para trás”, presente no Caderno de Leitura, com o objetivo de 
retirar mais informações sobre os direitos do consumidor e os cuidados que 
devemos ter para reclamá-los. Volte às anotações e complemente com o que 
for necessário.

Realizada essa etapa, converse com os alunos sobre a importância de se 
pensar antes de se fazer algumas colocações, escolhendo palavras que não 
magoem as pessoas, mesmo quando se está reivindicando um direito. Per-
gunte a eles se algum deles já fez ou ouviu como é feito uma reclamação por 
telefone. Faça alguns comentários para esclarecer as dúvidas dos alunos. Use 
o início do diálogo presente na atividade. Oriente-os a utilizar o checklist da 
atividade 72, para a fase planejamento da produção da reclamação, e depois 
da mesma finalizada, para a fase de autorrevisão.

Professor, na atividade 73, organize os alunos em duplas, para que drama-
tizem o diálogo que produziram, orientando-os a trocarem de papéis, tanto 
na sua produção como na produção do colega. Cuide para que os alunos façam 
a atividade com seriedade, pois a reclamação oral faz parte do conteúdo do 
gênero trabalhado uma vez que a queixa pode ser formulada primeiro por 
telefone e requer que essa fala seja organizada e tenha os dados necessários 
para que o fornecedor tenha condições de entender onde falhou e como pode 
resolver o problema. 

Para a realização da atividade 74, proponha uma leitura colaborativa, 
que é um momento em que o professor faz a leitura de um texto que os alu-
nos também têm em mãos, e durante a leitura, faz questionamentos sobre 
as pistas linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. 
Trata-se, portanto, de uma excelente estratégia didática para o trabalho de 
formação de leitores. É particularmente importante que os alunos envolvidos 
na atividade possam explicitar para os seus parceiros os procedimentos que 
utilizam para atribuir sentido ao texto: como e por quais pistas linguísticas 
lhes foi possível realizar tais ou quais inferências, antecipar determinados 
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acontecimentos, validar antecipações feitas, localizar onde está escrito tal 
informação, etc. A possibilidade de interrogar o texto, a diferenciação entre 
realidade e ficção, a identificação de elementos discriminatórios e recursos 
persuasivos, a interpretação de sentido figurado, a inferência sobre a inten-
cionalidade do autor, são alguns dos aspectos dos conteúdos relacionados à 
compreensão de textos, para os quais a leitura colaborativa tem muito a con-
tribuir. A compreensão crítica depende em grande medida desses procedimen-
tos. Também é importante, utilizar-se dessa prática, pois o aluno aprende esse 
comportamento com um leitor experiente e proficiente, que é você professor!

A leitura colaborativa, também chamada de leitura compartilhada, pode 
ser utilizada para estudar qualquer gênero textual, porém tem que ser plane-
jada previamente com boas perguntas e que atendam ao objetivo do estudo. 
No caso da atividade que será desenvolvida, o foco principal é estudar para 
aprender a estrutura composicional da carta de reclamação e a utilização dos 
organizadores textuais, pois para reclamar ou solicitar, precisamos de argu-
mentos e justificativas que tornarão a solicitação mais convincente. 

A carta de reclamação/ solicitação pertence ao gênero de discurso argu-
mentativo e, portanto, utiliza-se de organizadores textuais que são palavras 
ou expressões que servem para ligar e relacionar os argumentos e a ideia 
defendida. São exemplos de organizadores textuais: pois, mas, portanto, e, 
visto que, posto que, então, já que, além disso, também, assim, finalmente, 
em primeiro lugar, em segundo lugar, uma vez que, em suma. Podem ser uti-
lizados para introduzir, acrescentar, concluir ou apresentar ideias contrárias 
em argumentações.

Peça aos alunos que localizem no caderno de leitura, a carta de reclama-
ção de Cecilia Costa. Informe-os que farão a leitura em parceria com você, 
para que aprendam como produzir este gênero. Inicialmente faça a leitura da 
carta para o grupo sem interrupção. A seguir, solicite que respondam aos seus 
questionamentos, identificando e grifando no texto o que for pedido. Reto-
me os combinados da sala de saber ouvir e esperar a vez de falar, para que a 
atividade flua sem conflitos. Reinicie a leitura da carta fazendo as seguintes 
paradas e perguntas:

a) Qual o local e data em que a carta foi escrita?

b) Para quem foi endereçada? Por que foi escolhido esse interlocutor?

c) A forma de saudação usada indica que a reclamante sabe o nome do 
interlocutor? Como você chegou a essa conclusão?

d) A reclamante explica o motivo de encaminhar a carta? Aparece o relato 
de como os fatos aconteceram? Quais as pistas linguísticas que você 
encontrou para entender que os fatos já haviam acontecido? Onde po-
demos localizá-los na carta?

e) Ela informa como está a situação atual? Como você identificou essa in-
formação na carta?

f) Fala sobre ações futuras? Qual marca linguística do texto confirma essa 
informação? 
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g) Há parágrafos que demonstram um tom autoritário e de cobrança para a 
resolução do problema? Identifique.

h) Leiam em voz alta, o trecho da carta onde fica evidente que a reclaman-
te tem conhecimento dos seus direitos.

i) Para convencer o interlocutor que tem direito à reclamação, a recla-
mante apresenta argumentos. Localizem-os na carta. 

j) Foram utilizados organizadores textuais que colaboram com a formula-
ção dos argumentos? Quais?

k) Por que  a reclamante anuncia o seu número de telefone? 

l) Como a reclamante finalizou a carta? 

As atividades 75 a 79 orientam a produção de uma carta de reclamação 
e, para que os alunos sintam-se seguros em produzí-la, é fundamental que 
a sequência didática sugerida no Livro do Aluno seja praticada na íntegra. 
Leia as comandas das atividades com os alunos, em seguida retome a forma 
composicional da carta. Informe-os que você utilizará esse texto para avaliar 
o que aprenderam sobre esse gênero. Distribua o caderno de produção de 
texto, para realizarem a tarefa. Organize-os para os momentos de trabalho 
em dupla.

Na atividade 80, leia previamente as cartas produzidas pelos seus alunos 
e escolha uma para ser revisada coletivamente. Procure selecionar uma carta 
que contenha problemas que boa parte da turma apresenta, pois assim a ati-
vidade atenderá às necessidades da maioria da sala. Peça autorização para o 
autor da carta, antes de expô-la, dizendo-lhe que essa atividade contribuirá 
para aprendizagem de todos. Se puder, copie num papel pardo ou projete na 
lousa digital uma carta de reclamação bem escrita, para recorrer a ela quan-
do estiver revisando a carta selecionada por você. Não se esqueça de focar 
os itens do checklist, o uso dos organizadores textuais nas argumentações e a 
flexão dos verbos quando for relatar os fatos que levaram à queixa (passado), 
informar a situação atual (presente) e quais serão as próximas ações (futuro).

Professor, as propostas das atividades do Pense e Responda são trabalhar 
com a interpretação do gênero textual piada e os descritores 10 e 13 da Prova 
Brasil. Aproveite para recapitular a que classe de palavras pertencem as pala-
vras ditas pelos alunos e pela professora, na piada.
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UNIDADE 2
e-mail, internet, www. 
A comunicação muda através 
dos tempos

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 suscitadas 
por fontes diversas de informação.

• Utilizar a linguagem oral de modo planejado em situações que favo-
reçam 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.

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

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

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

• Produzir textos de autoria, coesos e coerentes, correspondentes aos 
gêneros selecionados para o ano, planejados de acordo com diferen-
tes situações comunicativas, buscando a melhor qualidade possível 
quanto ao conteúdo e à forma.

• Revisar textos próprios e de outros quanto a aspectos discursivos e 
notacionais, levando em consideração as condições de produção es-
tabelecidas.
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Início de conversa

Esta unidade trabalhará com o canal de comunicação internet e trará como 
gênero textual a ser trabalhado o e-mail. Iniciaremos com a citação de algu-
mas considerações que suscitam reflexão.

A internet e a nova revolução na comunicação mundial 

A primeira grande revolução na comunicação aconteceu quando o ho-
mem desenvolveu a linguagem como tentativa de comunicar-se com seus 
semelhantes e sucesso na luta pela sobrevivência. A linguagem permi-
tiu que a humanidade conseguisse transmitir o conhecimento adquirido, 
aperfeiçoando a forma de apreender o mundo pelas primeiras comuni-
dades. Alguns séculos mais tarde, a linguagem teve seus sons codifica-
dos em símbolos e, posteriormente, em alfabetos. Com a criação dessa 
nova convenção, teve início a civilização como a conhecemos hoje. A 
escrita permitiu que o conhecimento ultrapassasse a barreira do tempo e 
que a mensagem pudesse existir independente de um emissor, podendo 
ser recebida a qualquer momento por alguém que soubesse decifrar o 
código. Permitiu também a organização linear do pensamento, base da 
inteligência e cultura dos séculos seguintes. Com a escrita, desenvolveu-
-se também a ciência, criando várias raízes de conhecimento científico 
e desenvolvendo a civilização. Com a ciência, o espaço pôde ser recon-
figurado, medido, transformado. A distância passou a ser algo concreto, 
passível de ser medido. A escrita também esteve intimamente ligada com 
a transmissão e desenvolvimento da cultura dos povos. E a cultura com 
o desenvolvimento também da sociedade e da vida social. O impacto 
da escrita na vida do homem foi tão forte que até hoje os historiadores 
determinam o fim da Pré-história e o início da História, ou seja, da civi-
lização e do desenvolvimento pela provável data da invenção da escrita.

Tamanha reviravolta está sendo revivida neste final de século. Com o 
surgimento de um novo meio de comunicação, o mais completo já con-
cebido pela tecnologia humana: a internet. O primeiro meio a conjugar 
duas características dos meios anteriores: a interatividade e a massivida-
de. O primeiro meio a ser, ao mesmo tempo, emissor e receptor da men-
sagem. É a aldeia global de McLuhan concretizada muito além do que ele 
havia previsto. Uma aldeia repleta de vias duplas de comunicação, onde 
todos podem construir, dizer, escrever, falar e serem ouvidos, vistos, li-
dos. Com o surgimento desse novo meio, diversos paradigmas começam 
a ser modificados e nossa sociedade depara-se com uma nova revolução, 
tanto ou mais importante do que a invenção da escrita. O paradigma do 
pensamento linear está sendo superado por um novo paradigma: o pensa-
mento hipertextual, que organiza-se sob a forma de associações comple-
xas, considerado muito mais apto e completo para descrever e explicar os 
fenômenos do que o linear. Ao mesmo tempo, o advento do ciberespaço, 
um espaço novo, não concreto, mas igualmente real sugere uma recon-
figuração dos espaços já conhecidos, das relações entre as pessoas e da 
própria estrutura de poder. Como meio de comunicação, a Rede, como 
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também é conhecida, veio a preencher o coração da Sociedade da Infor-
mação, imaginada e criticada por pensadores como CASTELLS (1999). A 
informação passa a constituir a matéria-prima de nossa sociedade, fonte 
não apenas de capital, mas também de poder. E um espaço inteiramente 
constituído de informação, como a internet, passa a ter um papel central 
nessa nova sociedade, tanto em termos de circulação de capital, como 
em termos de reconfiguração do espaço e das relações sociais. Esse es-
paço, denominado por muitos como ciberespaço, ou espaço virtual, é o 
cerne da revolução desta virada de século. O ciberespaço é um não lugar. 
Não concreto, não físico, mas real. 

A Comunicação Mediada por Computador (CMC), gerou a mais profunda 
revolução na comunicação desde a invenção da escrita.

RECUERO, Raquel da Cunha. A internet e a nova revolução na comunicação 
mundial. Dez. 2000. Disponível em: <http://pontomidia.com.br/raquel/revolu-

cao.htm>. Acesso em: 25 jun. 2012. (Adaptado). 

A seguir algumas das características do gênero e-mail, que será objeto de 
estudo nesta unidade. As informações foram retiradas do livro Cadernos de 
apoio e aprendizagem 4.º ano, Livro do Professor.

Breve descrição do gênero e-mail

I – Situação comunicativa

Autor/destinatário: usuários da internet.

Objetivo: várias possibilidades (solicitar, lembrar, comentar, convidar, 
informar e opinar, entre outros).

Suporte/circulação: provedores da internet.

II – Construção composicional e marcas linguísticas (estilo)

a) Na escrita para envio de um e-mail, estão presentes:
• “para” (endereço digital de um ou mais destinatários);

• “assunto”;

• “cópias/cópias ocultas”; destinatários copiados (não são os princi-
pais, mas devem, por alguma razão, ter ciência da mensagem);

• “anexar arquivo” e “procurar” (para inserir documentos que acompa-
nharão a mensagem);

• produção do texto contendo abertura/saudação inicial, texto vincula-
do ao assunto apresentado e fechamento/despedida.
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b) Na elaboração de uma resposta a uma mensagem enviada, estão pre-
sentes:

• “para” (endereço eletrônico do autor da mensagem inicial);

• “assunto” (indicado por “Re:” e seguido do assunto já apresentado na 
mensagem inicial);

• “cópias/cópias ocultas”;

• “anexar arquivo” e “procurar” (para inserir documentos que acompa-
nharão a mensagem);

• texto contendo abertura/saudação, resposta definida pelo e-mail en-
viado e fechamento/despedida;

• em geral, escrito em primeira pessoa;

• em geral, apresenta informalidade e objetividade nas informações.

CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM: Língua Portuguesa/programas ler e escrever 
e orientações curriculares. 4. º ano. Livro do Professor. São Paulo: Fundação Padre 
Anchieta, 2010. p. 17.

Apesar de nesta unidade o gênero textual a ser trabalhado ser o e-mail, 
você deverá ler diariamente gêneros variados para os alunos. O papel da lei-
tura é fundamental. Ela funciona como repertório para os alunos, sem ela o 
potencial das suas aulas estará muito diminuído. A leitura em voz alta, feita 
pelo professor aos alunos, tem um excelente potencial educativo e permite: 
a aproximação com autores, curiosidades sobre suas vidas e obras; o encanta-
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 leitura 
desencadeia.

Depois da leitura, todos podem trocar ideias e discutir as impressões que ti-
veram, suas personagens preferidas, os momentos mais marcantes da história, 
outros finais possíveis, conhecer o ponto de vista de outros leitores sobre a 
leitura realizada. Faça também a opção pela leitura de livros maiores, lendo-
-os em capítulos, diariamente. Os alunos gostam e a expectativa em torno dos 
acontecimentos que estão por vir instiga ainda mais a curiosidade dos  alunos 
pela leitura. O ideal é que a hora de leitura em voz alta ocorra no momento 
nobre de sua aula, em geral, no início do horário escolar. 

A prática da leitura é fundamental para que os alunos saibam selecionar e in-
terpretar a imensa massa de informações veiculadas na internet. Ajudando-os, 
inclusive, a questionar quais delas, pela procedência, merecem ou não credi-
bilidade. 

Leia com entonação, demonstre entusiasmo pela história, interprete as 
emoções presentes no texto. Não substitua palavras, nem pule trechos. As 
crianças conseguem entender a partir do contexto. Ao surgir palavras desco-
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nhecidas, complicadas para os alunos, volte ao trecho em que elas se encon-
tram e releia, questionando se o contexto da história permite que se descubra 
o significado das palavras. Não sendo possível, informe aos alunos o significa-
do das palavras ou combine de buscarem, depois, no dicionário.

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.

Atenção! Ao final desta unidade os alunos escreverão e enviarão e-mails. 
Para isso será necessário encaminhar aos pais, ou responsáveis pelos alunos, 
uma carta de solicitação pedindo-lhes a autorização para que você na escola 
possa  ajudar os alunos a abrirem uma conta de e-mail, no provedor Bol (ex-
plique que é gratuito). Informe aos responsáveis que junto com essa tarefa 
serão estudados as possibilidades e riscos da internet. Informe ainda que cada 
criança terá uma senha de acesso ao seu próprio e-mail e que os pais poderão 
pedir essas senhas aos filhos para acompanharem os contatos que eles estão 
realizando. Construa coletivamente essa carta com os alunos, retomando o 
conteúdo estudado na unidade anterior.

A Roda de Conversa é o momento de verificar os conhecimentos prévios que 
os alunos trazem sobre o que será abordado na unidade. É importantíssimo  
que você professor leia toda esta unidade antes de iniciá-la com os alunos, 
pois as perguntas feitas na Roda de Conversa são respondidas ao longo de toda 
a unidade e servirão de referência para você orientar esta atividade. 

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

Na atividade 1, antes de pedir a leitura silenciosa dos textos, faça aos alu-
nos perguntas de antecipação, do tipo: Pelos títulos, quais serão os assuntos 
destes textos? Para quem vocês acham que eles foram escritos? Que tipo de 
textos serão estes? Para que será que eles servem? Será que encontraremos 
personagens? Por quem vocês acham que esse texto foi escrito? Não corrija 
o que os alunos imaginam sobre o texto, a intenção é instigar-lhes a leitura 
para verificarem se de fato o que eles pensam se confirma. Peça-lhes a leitura 
individual do texto. Após, retome as respostas dadas aos questionamentos de 
antecipação da leitura, confrontando-as com a leitura real do texto. Agindo 
assim você estará promovendo o desenvolvimento das importantes estratégias 
de leitura: antecipação, inferência, checagem, além é claro da decodificação. 

Em relação ao primeiro texto, pergunte-lhes se sabem o que são Estados 
Unidos, Rússia e Guerra Fria, para ver se eles conseguem compreender o que 
significam tais palavras pelo contexto do texto.
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O texto “O que é internet?” aborda o  surgimento da internet, nos Estados 
Unidos, como um modelo em rede criado para realizar a troca de informações 
sigilosas pelo poder militar deste país, como forma de proteger-se da espio-
nagem da Rússia. Situando essa época no período da Guerra Fria. Num mapa-
-múndi, apresente a localização dos Estados Unidos e da antiga Rússia, atual 
União Soviética, e explique brevemente o que foi a Guerra Fria, use como 
referência o texto abaixo. 

A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Esta-
dos Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia política, econômica 
e militar no mundo.

Guerra Fria

[...]
A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia 

planificada, partido único (Partido Comunista), igualdade social e falta 
de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia 
a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sis-
tema democrático e propriedade privada. Na segunda metade da década 
de 1940 até 1989, estas duas potências tentaram implantar em outros 
países os seus sistemas políticos e econômicos.

A definição para a expressão guerra fria é de um conflito que acon-
teceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar 
declarado e direto entre Estados Unidos e URSS. Até mesmo porque, estes 
dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um con-
flito armado direto significaria o fim dos dois países e, provavelmente, da 
vida no planeta Terra. Porém ambos acabaram alimentando conflitos em 
outros países como, por exemplo, na Coreia e no Vietnã.

Paz armada
Na verdade, uma expressão explica muito bem este período: a existên-

cia da Paz Armada. As duas potências envolveram-se numa corrida arma-
mentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos 
países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas po-
tências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. 

[...]
EUA e URSS travaram uma disputa muito grande no que se refere aos 

avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir objetivos significa-
tivos nesta área. Isso ocorria, pois havia uma certa disputa entre as po-
tências, com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais 
avançado. No ano de 1957, a URSS lança o foguete Sputnik com um cão 
dentro, o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Doze anos depois, em 1969, 
o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem a 
lua, com a missão espacial norte-americana.

Caça às bruxas
Os EUA liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu 

território e no mundo. Usando o cinema, a televisão, os jornais, as propa-
gandas e até mesmo as histórias em quadrinhos, divulgou uma campanha 
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Converse com os alunos sobre o que mais chamou-lhes a atenção nos tex-
tos; pergunte sobre as palavras desconhecidas; deixe-os comentarem o que 
descobriram e se algo os surpreendeu.

Pergunte aos que são usuários da internet quanto tempo eles ficam on-line 
e se seguem os cuidados recomendados pelo texto “As crianças e a internet”. 

Peça aos alunos que grifem, no texto 2, os cuidados que eles devem ter ao 
usar a internet. Esses cuidados estão localizados nos dois últimos parágrafos 
do texto.

Na atividade 2, incentive os alunos a descobrirem as palavras desconheci-
das dos textos pelo contexto.

As atividades de 3 a 9 propõem a interpretação dos textos e a exploração 
dos descritores da Prova Brasil.

As atividades 7 e 8 (questão c) apresentam uma interpretação do texto 
considerando o uso do ponto de exclamação e da vírgula. Vale lembrar que os 
sinais de pontuação são recursos variados e representam as pausas e entona-
ções da fala. A pontuação dá à escrita maior clareza e simplicidade, possui a 
finalidade de assinalar pausas e inflexões da voz na leitura; separar trechos 
ou palavras que devem ser destacadas, esclarecer o sentido da frase, evitan-
do assim, ambígua interpretação. Na escrita não temos o recurso da voz, da 
oralidade (os gestos, as expressões faciais, o timbre e altura da voz), portan-
to usamos os símbolos gráficos da pontuação para tentar mostrar o caminho 
interpretativo da leitura em voz alta ou silenciosa. Nas questões (a) e (b) da 
atividade 8, o conceito e a função do pronome são retomados.

valorizando o “american way of life”. Vários cidadãos americanos foram 
presos ou marginalizados por defenderem ideias próximas ao socialismo 
[...].

Na URSS não foi diferente, já que o Partido Comunista e seus integran-
tes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam 
as regras estabelecidas pelo governo. Sair destes países, por exemplo, era 
praticamente impossível. Um sistema de investigação e espionagem foi 
muito usado de ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-americana 
cabia aos integrantes da CIA, os funcionários da KGB faziam os serviços 
secretos soviéticos.

Fim da Guerra Fria
A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas 

soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década 
de 1980. No começo da década de 1990, o então presidente da União So-
viética Gorbachev começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e 
nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os EUA e mudanças 
políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de 
embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos 
poucos, iria sendo implantado nos países socialistas.

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/guerrafria/>. Acesso em: 25 
jun. 2012. 
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Dicas para as crianças

Como posso usar a internet para me divertir?
• A internet é muito legal para brincar, jogar e estudar.
• Você pode jogar com outros amiguinhos.
• Pode conversar com amigos da escola e parentes que estão longe.
• Pode conhecer mais sobre seus desenhos e personagens preferidos.
• Pode ouvir músicas e ver filmes.

Antes de iniciar a atividade 10, leia com os alunos o texto que aborda al-
guns termos da internet presente no Caderno do Aluno. Deixe-os comentarem. 
A seguir proponha a pesquisa sobre os termos que fazem parte do “internetês” 
e seus significados. Os sites recomendados para essa busca ajudarão nesse 
entendimento.

Após terem feito as pesquisas dos significados dos termos comuns entre os 
usuários de internet, proponha aos alunos que falem tudo que sabem sobre o 
que é um e-mail. Vá anotando na lousa tudo o que eles forem falando. A seguir 
proponha-lhes que complementem o que sabem lendo o texto explicativo do 
box presente no Caderno do Aluno.

As atividades 11 e 12 pretendem familiarizar os alunos com os campos 
presentes no layout de um e-mail.

A proposta da atividade 13 será potencializada pela atividade 14, que pro-
põem a socialização e confronto das respostas da 13 entre os alunos, sempre 
seguinda dos argumentos que justificam as respostas.

Todas as alternativas da atividade 13 pretendem fazer o aluno pensar e re-
conhecer as características e funções de um e-mail, colocando-o inclusive em 
comparação com as cartas que foi o último gênero textual estudado. Observe 
que há alternativas que afirmam semelhanças entre o e-mail 1 e 2 e outras 
que afirmam distinção entre eles. Essa comparação entre textos é uma habi-
lidade importante que precisa ser valorizada e exercitada.

A atividade 15  propõe um ditado interativo1 que consiste em uma ativida-
de para ensinar ortografia. Nesta atividade, deve-se utilizar um texto conhe-
cido pelas crianças. Portanto antes de realizar a atividade, você deverá ler o 
texto sugerido a seguir. Promova uma discussão e interpretação coletiva dele. 
O texto esclarece sobre o uso e cuidados da internet. Pergunte aos alunos o 
que entenderam do texto; o que ele traz de informações que eles não sabiam 
e passaram a saber; quais são as oportunidades que a internet oferece para 
as crianças se divertirem e quais os cuidados que é preciso ter. Questione-os 
se há alguma palavra que não conhecem o significado, volte ao trecho que a 
contém e instigue-os, pelo contexto do texto, a descobrirem o significado.

1São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Guia de planejamento e orientações 
didáticas para o professor do 3o ano do Ciclo 1 / Secretaria Municipal de Educação. – São Paulo : SME / DOT, 2008. (pág. 
209 e 210)
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Proponha o ditado interativo: você dita um item do texto, sem interrup-
ções. Os alunos prestam atenção e escrevem. Caso haja dúvida, o aluno le-
vanta a mão e você repete o item todo. Você não deve ditar apenas uma 
palavra do item, pois é importante garantir trechos com significado, evitando 
um ditado cuja leitura tenha marcas de decodificação das sílabas ou palavra. 
Portanto, utilize o tom normal de voz, sem ênfases em determinadas palavras.

Durante a escrita, os alunos devem identificar as palavras mais difíceis de 
escrever e questionar o professor e colegas a respeito da grafia correta. Você 
deve discutir as diferentes possibilidades de grafar a palavra posta em dúvida, 
sem, no entanto, dar a resposta imediatamente. A resposta deve aparecer na 
discussão pela análise das possibilidades apresentadas e abandono daquelas 
consideradas equivocadas. Se você considerar que uma palavra que represen-
ta uma dificuldade importante não foi mencionada, aproveite para sugeri-la 
aos alunos para que escrevam e discutam.

Durante a atividade, anote os erros das crianças, pois estes devem ser uti-
lizados, posteriormente, por você na organização de sequências de atividades 
que atendam tais necessidades. Não se esqueça de combinar com os alunos as 
regras de como funcionará a atividade, como será a participação e solicitação 
dos alunos, etc.

Na atividade 16, você precisa acessar a cartilha antes dos alunos, para 
programar a divisão do conteúdo que será distribuído aos grupos para estu-
do. O endereço eletrônico é <http://www.safernet.org.br/site/sites/default/
files/cartilha-site.pdf>.  Essa cartilha possui os seguintes subitens: Internet; 
Navegadores ou browsers; Sites de busca; Lan house e Infocentro; E-mail; 
Chat: salas de bate-papo; Comunicadores instantâneos; Redes de relaciona-
mento; Blogs, fotologs e microblogs; Redes P2P; Jogos on-line; Cibercrime: 
crime digital; Ciberbullying; Sexting; Chantagem on-line; Roubo de dados; 

O que preciso saber para usar tudo isso sem perigo?

Para não correr risco de alguém mal intencionado te prejudicar na inter-
net, veja nossas dicas: 

• Peça sempre permissão para seus pais quando for entrar na internet.
• Não converse com estranhos, nem aceite nada deles na Internet 

sem autorização de seus pais.
• Nunca use seu nome verdadeiro nos jogos, no Chat, e-mail ou site 

de relacionamento.
• Não dê, nem mostre seu endereço, telefone, nome da escola ou dos 

parentes.
• Sempre que acontecer algo estranho, chame um adulto de confian-

ça para denunciar.
Disponível em: <http://www.safernet.org.br/site/prevencao/dicas/criancas>. 

Acesso em: 25 jun. 2012.
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Vírus; Invasão; Justiceiros virtuais; e Software livre. Esta atividade precisará 
ser realizada no laboratório de informática, pois exigirá o acesso da internet. 

Você poderá distribuir todos os itens da cartilha para os grupos (por você 
selecionados), ou escolher os temas que mais interessem à classe e depois 
dividí-los aos grupos.

Oriente os grupos a lerem os trechos que tenha ficado destinados a eles 
e façam no caderno um esquema do que entenderam, pois a próxima etapa 
desta atividade será socializar as informações que obtiveram na roda de con-
versa.

Observe, professor, que esta atividade, possivelmente, levará mais que um 
dia para ser realizada.

A atividade 17 propõe a interpretação de um cartaz, explorando os descri-
tores da Prova Brasil.

As atividades de 18 a 21 propõem a exploração do uso da vírgula e a sua 
importância para a interpretação do texto.

As pontuações determinam efeitos de sentido, colaboram para o entendi-
mento global do texto, não se restringindo puramente ao aspecto gramati-
cal, sendo assim, orientam a interpretação do leitor. Como as interpretações 
variam de leitor para leitor, é importante que o aluno realize as atividades 
em parceria com um colega, para enriquecer as discussões. A vírgula pode 
ser utilizada com diferentes funções e a explicação para o seu emprego está 
diretamente ligado à sintaxe (Sintaxe é a parte da gramática que estuda a 
disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a rela-
ção lógica das frases entre si.). Neste momento, é importante não aprofundar 
esse conteúdo, mas é necessário informar os alunos, numa linguagem mais 
acessível, a sua utilização, para evitar conceituações equivocadas. Para tan-
to, segue orientações que você deve se apropriar para facilitar a explicação 
no momento da correção das atividades.

Uso da vírgula 

[...] 

Usa-se a vírgula:

1. Para marcar intercalação:

a) do adjunto adverbial. Exemplo: O café, em razão da sua abun-
dância, vem caindo de preço.

b) da conjunção. Exemplo: Os cerrados são secos e áridos. Estão 
produzindo, todavia, altas quantidades de alimentos.
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c) das expressões explicativas ou corretivas. Exemplo: As indús-

trias não querem abrir mão de suas vantagens, isto é, não que-
rem abrir mão dos lucros altos.

2. Para marcar inversão:

a) do adjunto adverbial (colocado no início da oração). Exemplo: 
Depois das sete horas, todo o comércio está de portas fecha-
das.

b) dos objetos pleonásticos antepostos ao verbo. Exemplo: Aos 
pesquisadores, não lhes destinaram verba alguma.

c) do nome de lugar anteposto às datas. Exemplo: Recife, 15 de 
maio de 1982.

3. Usa-se vírgula para separar entre si elementos coordenados (dis-
postos em enumeração):

 Exemplos: Era um garoto de 15 anos, alto, magro.

 A ventania levou árvores, telhados, pontes, animais.

4. Usa-se a vírgula para marcar elipse (omissão) do verbo:

 Exemplos: Nós queremos comer pizza; e vocês, churrasco.

5- Usa-se a vírgula para isolar:

a) o aposto. Exemplo: São Paulo, considerada a metrópole brasi-
leira, possui um trânsito caótico.

b) o vocativo. Exemplo: Ora, Thiago, não diga bobagem.

CABRAL, Marina. Uso da vírgula. Brasil Escola, [s.l.]. Disponível em: <http://
www.brasilescola.com/gramatica/uso-da-virgula.htm>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

(Adaptado).

Quando se usa vírgula antes de e?

Em geral não se usa vírgula antes de e, exceto no caso em que se tem 
um sujeito diferente na próxima frase. Assim:

O sol já ia fraco, e a tarde era amena. (Graça Aranha)

Note que o sujeito da primeira frase é o sol e o da segunda é tarde. Os 
sujeitos são diferentes. Portanto, usamos vírgula. Outro exemplo:

A mulher morreu, e cada um dos filhos procurou o seu destino (F. Na-
mora)
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Além dos exercícios do livro, proponha outro, descrito a seguir, para os alu-
nos realizarem no caderno e depois compartilharem suas respostas no grande 
grupo. 

• Reescreva o testamento a seguir 4 vezes, de forma que em cada uma 
delas você deva dar a herança pra alguém diferente. Você pode usar 
qualquer sinal de pontuação, mas não pode mudar as palavras.

O seu Alfredo estava já no fim da vida e escreveu seu testamento. Infeliz-
mente, ele se esqueceu da pontuação, e o texto ficou assim:

Deixo minha fortuna a meu sobrinho não à minha irmã jamais pagarei a 
conta do alfaiate nada aos pobres

Respostas possíveis:

• Deixo minha fortuna a meu sobrinho, não à minha irmã, jamais pagarei 
a conta do alfaiate, nada aos pobres.

• Deixo minha fortuna, a meu sobrinho não, à minha irmã, jamais pagarei 
a conta do alfaiate, nada aos pobres.

• Deixo minha fortuna: a meu sobrinho não, à minha irmã jamais, pagarei 
a conta do alfaiate, nada aos pobres.

• Deixo minha fortuna: a meu sobrinho não, à minha irmã jamais pagarei, 
a conta do alfaiate nada, aos pobres.

Professor, a atividade 22 propõe que os alunos criem um e-mail no pro-
vedor Bol. Para que você os ajude, leve-os ao laboratório de informática, 
peça-lhes que acessem a internet e digitem <www.bol.com.br>. Isso abrirá 
a página inicial desse provedor. Nessa página, no alto, do lado direito, vocês 
encontrarão um campo chamado “Criar uma Conta”; cliquem nele. Abrirá uma 
nova tela, pedindo-lhes o preenchimento de dados (nome, sexo, data de nas-
cimento, escolha do e-mail, senha confirmação da senha e outros). Comece 
clicando na opção “Criar apenas e-mail Bol”, em seguida prossiga preenchen-
do os dados solicitados. Entre esses dados, não é obrigatório o preenchimento 
do e-mail alternativo, nem do  número do celular. Para o preenchimento do 
nome de usuário e senha,o próprio provedor dá algumas informações, ou nega 
a sua escolha se já existir um nome de usuário igual ao que você escolheu. Ve-
rifique que, para a confirmação dessa etapa, será pedido para digitar algumas 
letras que está vendo. Faça-o, esse é um procedimento padrão. Em seguida, 
clique em: “Concordo com os termos de uso do produto” e depois finalize. 

Mesmo caso, a primeira oração diz respeito à mulher, a segunda aos 
filhos.

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/gramatica/uso-da-virgula.
htm>. Acesso em: 25 de jun. 2012. (Adaptado).
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Pronto, sua caixa de e-mail está aberta, agora é só explorar o que cada ícone 
significa. Observe que quando você se aproxima dos ícones com o mouse, uma 
explicação para as funções de cada ícone surgem. Explore-as. 

Recomendamos que, ao criar a conta de e-mail com os seus alunos no Bol, 
não o façam todos no mesmo momento. Experiências mostraram que o siste-
ma tende a ficar muito lento, o que dificulta a abertura das contas. Faça-o 
com um grupo de no máximo 10 alunos por vez.

Um arquivo com o nome “Como abrir um novo e-mail” está salvo na tela de 
abertura do computador ligado à lousa digital de sua escola. Se você abrir esse 
arquivo, terá como projetar tela a tela, passo a passo, os procedimentos aqui 
orientados. Leve, portanto, a lousa digital para o laboratório de informática, 
para usar a projeção do arquivo mencionado na orientação dos alunos.

Atenção! Só poderão abrir uma conta do Bol, as crianças cujos pais auto-
rizarem. No começo desta unidade foi colocado um recado a você, professor, 
para enviar uma carta de solicitação aos pais, informando-lhes os cuidados 
que teremos ao fazê-lo. Retome este item que está na seção “Início de Con-
versa”, aqui no Caderno do Professor.

Você deverá ter uma lista com os nomes de usuário e senhas de cada crian-
ça da sala, pois essa informação deverá ser encaminhada aos pais, caso eles 
queiram acompanhar as comunicações e contatos feitos por seus filhos.

Professor, é importante que você também tenha uma conta no Gmail, pois 
este é o único provedor cujo acesso está liberado nas escolas da Rede Munici-
pal e, na atividade 23, os alunos mandarão cópia a você dos e-mails que eles 
produzirão aos amigos, para que você possa verificar se eles compreenderam 
como se produz um e-mail e se seguiram a temática pedida.

A atividade 23 propõe o planejamento, a produção e a autorrevisão da  
escrita de um e-mail a um colega. Para a realização desta atividade, sorteie 
quem enviará e-mail para quem, equilibrando assim a atividade de tal forma 
que todos enviem e recebam um e-mail, dentro da proposta sugerida.

Como toda escrita pressupõe uma revisão pelo próprio autor, objetivo é que 
os alunos desenvolvam esse hábito, e o checklist é um elemento regulador 
dessa prática. É importante sempre explicar o que cada item do checklist re-
presenta e certificar-se que os alunos compreenderam. Professor, você poderá 
ainda acrescentar mais itens ao checklist se assim achar necessário.

Professor, observe com cuidado a comanda desta produção de texto. Nela 
foi definido para o aluno o gênero textual que ele terá que produzir, com 
que finalidade (observe que a produção terá uma função real), como deverá 
ser produzido (procedimentos e identificação das características do gênero), 
quem será o interlocutor (real), a forma que o texto irá circular e em que 
suporte.
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Explore com os alunos ao máximo, todas as etapas dessa construção tex-
tual, pois há premissas metodológicas que devem funcionar como um roteiro 
didático básico para qualquer que seja a proposta de produção textual feita 
ao aluno.

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

Contexto Gênero

Qual a finalidade da produção 
(convencer, relatar, explicar, informar, 
emocionar, ensinar, etc.)?

Quem são os interlocutores que lerão o 
texto e seus papéis sociais (pai, mãe, 
professor, aluno, jornalista, etc.)?

Onde circulará o texto (escola, 
imprensa, televisão, internet, 
academia, no meio literário, etc.)?

Em que portador será publicado (livro, 
jornal, revista, mural, portal, etc.)?

Qual o conteúdo temático (o 
que é possível ser dito por 
meio do gênero)?

Qual a forma organizacional 
(organização geral dos 
gêneros)?

Que estilo (marcas 
linguísticas e seleção 
de recursos que o 
caracterizam)?

A atividade 24 propõe a resposta ao e-mail do colega e também uma revi-
são no texto dele. A base dessa análise será o checklist da atividade 23. 

Você, professor, receberá cópia dos e-mails que os alunos enviarem. Isso 
lhe dará um parâmetro de como as produções deles estão. Aproveite essa 
oportunidade para sondar os erros mais frequentes da turma e retomá-los. 
Você  poderá fazer a revisão coletiva de um dos e-mails enviados. 

Selecione um e-mail que contenha problemas que boa parte da turma apre-
senta, pois assim a atividade atenderá às necessidades da maioria da sala. Use 
o checklist da atividade anterior como base de questionamento aos alunos. É 
imprescindível que antes de expor o texto da criança, ela seja consultada se 
concorda. Faça essa solicitação mencionando o quanto ela colaborará com o 
aprendizado da classe. Na hora de trabalhar a revisão, não esqueça de enal-
tecer os aspectos positivos que o texto apresenta, pois isso incentivará outros 
alunos a aceitarem, nas próximas vezes, a experiência de verem seus textos 
sendo revisados pelo grupo. É fundamental trabalhar o respeito da classe em 
relação à produção alheia. Essa sequência de atividades precisa ser realizada 
compassadamente até para dar o tempo de você, professor, olhar os e-mails 
produzidos.
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Professor, você tem ainda 3 encartes para trabalhar com os alunos, que 

poderão ser encaixados a qualquer momento nesta unidade.

Vamos entender 
como funcionam 
os endereços da 
internet?

O internetês: 
uma nova 
língua(gem)?

Material de 
Encarte

1

Material de 
Encarte

2
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Professor, as propostas das atividades do Pense e Responda são trabalhar 
com a interpretação do gênero textual piada e os descritores 13 e 14 da Prova 
Brasil, além de retomar o uso da vírgula, estudado nesta unidade.

Decifrando uma 
conversa on-line

Material de 
Encarte

3
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UNIDADE 1
Alguns algarismos e tantas 
possibilidades

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 de 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-todo, razão e 
quociente) e 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, 
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.
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Início de conversa

Professor, analise a imagem no livro do aluno e encaminhe a Roda de 
Conversa questionando-os sobre a possibilidade de representar, numerica-
mente, os elementos presentes nessa imagem. 

Os alunos deverão concluir que com o sistema de numeração posicional 
(10 símbolos numéricos) podemos representar grandes quantidades, por 
exemplo, a população mundial. 

Quanto às estrelas do Universo, é possível somente fazer estimativas 
por que é um número desconhecido e inacessível para o homem. A Terra é 
um insignificante ponto azul, e o nosso Sol apenas um entre milhões de sóis 
de uma pequena galáxia, que é apenas uma entre centenas de milhões de 
galáxias, onde se verificam constantes explosões de materiais e gases que 
vão formar planetas e sóis. 

As dimensões e natureza do Universo ultrapassam o nosso entendimento.

Hora do desafio

A apresentação de um cheque para os alunos, na atividade 1, tem a fina-
lidade de que percebam uma das formas de representar grandes quantidades 
utilizando os símbolos numéricos e palavras (a quantia escrita por extenso).

Aproveite para explorar todos os dados presentes nesse tipo de documento 
e como deve ser preenchido corretamente para que tenha validade.

Você poderá complementar sua aula contando-lhes a origem do cheque, 
conforme informações em <http://portaleconomia.com.br/moedas/dinheiro 
nomundo.shtml>.

As atividades 2 e 3 retomam a composição e decomposição de números, 
reforçando os conceitos matemáticos referentes ao sistema de numeração 
decimal: classes, ordens, valor posicional e a ideia aditiva desse sistema. A 
atividade 3 explora também o dobro de quantidades.

A atividade 4 dá continuidade ao estudo de frações, desenvolvendo o co-
nhecimento de frações equivalentes. 

Lance o desafio proposto na atividade e permita que os alunos infiram e che-
guem à conclusão de que Alice e Artur acertaram nas suas respostas, pois 3

4
 e 

6
8

 são frações equivalentes. Enriqueça sua aula, contando para os alunos que o 
número fracionário surgiu à medida que o homem sentiu a necessidade de regis-
trar partes menores que um inteiro. Encaminhe uma pesquisa sobre o assunto. 
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Leia mais sobre frações no site: <http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/
hm/page03.htm>.

Encaminhe as atividades 5, 6 e 7 utilizando material concreto para que o 
aluno compreenda que frações diferentes podem expressar quantidades iguais 
de um mesmo inteiro. 

Explique aos alunos que uma fração é uma parte de um inteiro que pode ser 
representada geometricamente ou numericamente. Podemos dividir o inteiro 
em diversas partes, as quais representam quantidades diferentes, e outras 
que representam uma mesma quantidade. No caso de frações diferentes que 
representam a mesma quantidade, damos o nome de frações equivalentes. A 
única condição para que existam frações equivalentes é que elas pertençam 
ao mesmo inteiro. Observe o retângulo a seguir, ele representa o inteiro:

Ao dividirmos ao meio, isto é, em duas partes, e destacarmos 1 parte, te-

remos a seguinte fração: 1
2

Dividindo o mesmo inteiro em 4 partes e destacando 2, teremos a seguinte 

fração: 2
4

Portanto, frações equivalentes, são frações que representam a mesma parte 
do todo.

Exemplo: 1
2

 , 2
4

 , 4
8

 são equivalentes.

Demonstre aos alunos que, para encontrar frações equivalentes, é necessá-
rio multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número 
natural, diferente de zero.

Exemplo: obter frações equivalentes à fração 1
2

:

1.2
2.2

 = 2
4

          1.3
2.3

 = 3
6

          1.4
2.4

 = 4
8

          1.5
2.5

 = 5
10
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Portanto as frações 2
4

 , 3
6

 , 4
8

 , 5
10

  são algumas das frações equiva-

lentes a 1
2

.

Na atividade 8, os alunos deverão reconhecer que 
1
5  e 

2
10  são frações 

equivalentes. No entanto, a fração 
2
10  é uma fração decimal. Todas as frações 

com denominadores 10, 100 e 1 000 são denominadas frações decimais e tam-
bém podem ser representadas por números decimais, utilizando-se a vírgula 
nessa representação.

Peça aos alunos que pesquisem e listem situações do cotidiano que utilizam 
representações numéricas com vírgula. A mais utilizada pelo aluno talvez seja 
o registro de quantias monetárias. Exemplos de outras situações: nas receitas, 
utilizando meia xícara (0,5) de açúcar, 2

10
 de litro (0,2 l) de leite; dividindo um 

chocolate, por exemplo, em 4 partes (0,25); conseguindo um desconto de 20% 
(0,2); medindo a altura e registrando 1,83 m; pesando 45,7 kg; constatando que 
consegue pular à distância de 3,7 m; medindo o comprimento das paredes da 
casa e registrando 4,8 m, entre outros casos.

Algumas indicações para encaminhar as atividades 9 e 10:

A partir dos exemplos retirados de jornais e revistas, explique aos alunos 
que a representação dos números fracionários já é conhecida há quase 3 000 
anos. Já a forma decimal surgiu no século XVI com o matemático francês Fran-
çois Viète.

Através de exemplos retirados de jornais e revistas, comente que os núme-
ros decimais são mais utilizados que os números fracionários. Nos computado-
res e nas máquinas calculadoras utilizamos unicamente a forma decimal.

Observe as frações:

3
10

,   4
100

,   19
1 000

,   19
10 000

                                     

 101        102           103               104
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Os denominadores são potências de 10.

Assim:

Denominam-se frações decimais todas as frações que apresentam potên-
cias de 10 no denominador, ou seja: 10, 100, 1 000, etc.

Observe nos quadros a representação de frações decimais por meio de núme-
ros decimais:

Fração Decimal = Números Decimais

1
10 = 0,1

1
100 = 0,01

1
1 000

= 0,001

1
10 000 = 0,0001

Fração Decimal = Números Decimais

5
10 = 0,5

5
100 = 0,05

5
1 000

= 0,005

5
10 000 = 0,0005

Fração Decimal = Números Decimais

117
10 = 11,7

117
100 = 1,17

117
1 000

= 0,117

117
10 000 = 0,0117
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Explique aos alunos que nessa representação, verificamos que a vírgula 
separa a parte inteira da parte decimal.

0,001

Parte decimal
Parte inteira

1,17

Parte decimal
Parte inteira

Leitura dos números decimais

No sistema de numeração decimal, cada algarismo, da parte inteira ou de-
cimal, ocupa uma posição ou ordem com as seguintes denominações

Centenas

Partes inteirasDezenas

Unidades

Décimos

Partes decimais

Centésimos

Milésimos

Décimos milésimos

Centésimos milésimos

Milionésimos

Leitura

Lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada das pala-
vras: décimos, quando houver uma casa decimal; centésimos, quando houver 
duas casas decimais; milésimos, quando houver três casas decimais.

Exemplos:

1,2 lê-se um inteiro e dois décimos;

2,34 lê-se dois inteiros e trinta e quatro centésimos

Mostre aos alunos que quando a parte inteira do número decimal é zero, 
lemos apenas a parte decimal.
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Exemplos:

0,1 lê-se um décimo;

0,79 lê-se setenta e nove centésimos.

Como explicar a transformação de números decimais em frações decimais

Registre na lousa para que os alunos observem os seguintes números deci-
mais:

• 0,8 (lê-se “oito décimos”), ou seja, 8
10

 . 

• 0,65 (lê-se “sessenta e cinco centésimos”), ou seja, 65
100

 . 

• 5,36 (lê-se “quinhentos e trinta e seis centésimos”), ou seja, 536
100

 . 

• 0,047 (lê-se “quarenta e sete milésimos”), ou seja, 47
1 000

 .

Percebe-se então que:

0,8      =      8
10

uma casa
decimal

um zero

0,65      =      65
100

duas casas
decimais

dois zeros

5,36      =      536
100

duas casas
decimais

dois zeros

0,047      =      47
1 000

três casas
decimais

três zeros

Assim:

Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o nu-
merador o número sem vírgula e usando como denominador a unidade seguida 
de tantos zeros quantas forem as casas decimais.

Transformação de fração decimal em número decimal

Explique ao aluno que, para se transformar uma fração decimal em número 
decimal, basta usar no numerador tantas casas decimais quantos forem os 
zeros do denominador. Se achar necessário, coloque na lousa os exemplos do 
quadro a seguir.
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15
10

      =      1,5 

uma casa
decimal

um zero

31
100

      =      0,31 

duas casas
decimais

dois zeros

7
1 000

      =      0,007 

três casas
decimais

três zeros

5825
10 000

      =      0,5825 

quatro casas
decimais

quatro zeros

Antes de encaminhar as atividades 11 e 12, questione os alunos como se 
interpretam estas notícias:

• A inflação do mês foi de 4%;

• Desconto de 10% (dez por cento) nas compras à vista;

• O índice de reajuste salarial de março é de 0,6%.

Encaminhe a reflexão esclarecendo-lhes que no caso da inflação, ocorre 
uma desvalorização do dinheiro. Isto significa que, em cada 100 reais, houve 
uma perda de 4 reais. Ou seja, se uma pessoa possuía R$ 100,00, com a infla-
ção (desvalorização da moeda) de 4%, esses R$ 100,00 passaram equivaler a 
R$ 96,00.

Outros exemplos:

• A gasolina teve um aumento de 15%.

Significa que, em cada R$100, houve um acréscimo de R$15,00.

• O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias.

Significa que, em cada R$100, foi dado um desconto de R$10,00.

• Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques.

Significa que, em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques.

Explique aos alunos que a fração de denominador 100 representa uma por-
centagem, ou seja, como diz o próprio nome, por cem. 
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Exemplos:

12
100

 = 12%;  5
100

 = 5%;  78
100

 = 78%

Esclareça aos alunos que o símbolo %, que aparece nos exemplos acima, 
significa por cento, e que este símbolo aparece com muita frequência em jornais, 
revistas, televisão e anúncios de liquidação, etc.

Lembre-os de que a porcentagem também pode ser representada na forma 
de números decimais. 

Exemplos:

25% = 25
100

 = 0,25

7% = 7
100

 = 0,07

73% = 73
100

 = 0,73

0,3% = 3
100

 = 0,003

Na atividade 12, no segundo problema, o aluno deverá calcular que, em 
cada R$ 100,00, haverá um aumento de R$ 15,00.

600 = 6 X 100

Portanto, 15 X 6 = 90.

Se o pai de Clarice recebia R$ 600,00 e vai ter um aumento de R$ 90,00, 
passará a receber R$ 690,00.

Outras sugestões

• Relacionar horas e frações.

Se uma hora tem 60 minutos, dê os resultados em minutos:

1
5

 de hora                                  1
6

 de hora
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1
4

 de hora                                   3
6

 de hora

3
4

 de hora                                  6
6

 de hora

• Explore o cálculo mental com frações, propondo desafios entre equipes.

1
5

 de 300                                      2
3

 de 600               

1
4

 de 600                                      1
5

 de 450

1
5

 de 720                                      2
3

 de 72

• Professor: Nesse nível de escolaridade, o aluno já domina o conceito 
da divisão, da multiplicação (tabuada), a função do numerador e do 
denominador de frações e o cálculo de partes fracionárias de quan-
tias. Portanto, proponha que efetue mentalmente o cálculo de 1/5 
de 300 reais, por exemplo. Para isso, deverá dividir 300 por 5 para 
obter 1/5 dessa quantia: 300 : 5 = 60 reais. Uma vez que encontrou 
a quantia correspondente a 1/5, desafie o aluno a calcular, mental-
mente, a quantia equivalente a 2/5, 3/5, etc. Se o aluno apresentar 
dificuldades para realizar os cálculos sugeridos, inicie com quantias 
menores, o que facilitará a compreensão e a realização de operações 
mais complexas.
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UNIDADE 2
Trabalhando com as medidas

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
No 4..º ano, os alunos foram levados a compreender a organização dos sistemas 

de mensuração dos instrumentos — trabalho este que se aprofunda agora no 5..º 
ano. Ao entender que mil gramas equivalem a 1 quilograma, que mil mililitros 
a 1 litro, há a reflexão sobre a unidade mais conveniente para expressar o peso 
aproximado de um inseto ou de um caminhão. 

Grandezas e medidas favorecem a inter-relação do uso de números com ques-
tões de espaço e forma, como perímetro e área, há a possibilidade de explorar os 
números racionais — tanto em notação fracionária ( 1

2
 metro, 1

4
 de quilo, etc.) 

como decimal (0,5, 0,25...). 
Problemas de cálculo de área e perímetro são trabalhados durante o Ensino 

Fundamental em três áreas da Matemática: na geometria, no campo multiplicati-
vo (nas atividades de organização retangular) e também em grandezas e medidas 
(com metros quadrados, etc.). 

A Roda de Conversa oferece aos alunos a possibilidade de reflexão sobre a im-
portância das medidas no trabalho cotidiano, no lazer, na locomoção, etc.

Hora do desafio 

Dando continuidade à Roda de Conversa, investigue que tipo de medidas o aluno 
já domina, quais percebe que utiliza no dia a dia, em que situações, como sugere 
a atividade 1. Incentive a troca de ideias para que listem situações de uso de me-
didas, que muitas vezes, são utilizadas e nem percebemos que estamos medindo. 
Para retomar a questão já vista em anos anteriores, peça que organizem uma “fita”, 
representando momentos em que empregam as mais diversas medidas durante o 
dia: tempo, temperatura, comprimento, massa, capacidade, ângulo, etc.

A atividade 2 tem a finalidade de explorar o conceito de números decimais, como 
forma de registro de partes de um inteiro. Explique aos alunos que, ao medir gran-
dezas, percebe-se que os números naturais são insuficientes para representar as me-
didas consideradas, pois muitas vezes o que se quer medir não contém um número 
inteiro de vezes o padrão de medida adotado, faltando ou sobrando alguma parte, ou 
pedaço. Nesses casos, utilizamos os números racionais, que podem ser representados 
de duas formas: a forma fracionária e a forma decimal, como já foi abordado em 
unidades anteriores.   
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Esclareça a eles que, para facilitar o cálculo, em algumas situações, podemos 
fazer estimativas e aproximações, para encontrar um valor próximo ao exato. Para 
facilitar a compreensão de aproximações com números decimais, utilize a régua para 
que o aluno visualize na reta numerada onde determinado número se encontra e de 
que número inteiro está mais próximo, fazendo o arredondamento. 

A calculadora é também um recurso importante, principalmente quando não 
se trata de valores inteiros. Verifique se reconhecem a função da vírgula na es-
crita de um número e do ponto decimal na calculadora. Discuta com eles alguns 
arredondamentos e faça as questões sugeridas na atividade 3.

Na atividade 4, ao retomar o trabalho com números decimais e medidas, é im-
portante fazer uma avaliação prévia para detectar o estágio de desenvolvimento 
que os alunos já alcançaram. 

Leia o texto com os alunos e explique sobre a origem e o significado das pala-
vras na Matemática. Você poderá escrever na lousa as palavras centímetro, qui-
lômetro e quilograma e analisar com os alunos o significado delas. Faça a secção 
destas palavras centí/metro, quilô/metro, quilo/grama e analise com a classe as 
equivalências dessas unidades de medida com o metro e com o grama. É possível 
fazer com que percebam que os nomes têm relação estreita com as equivalências 
— quilo = mil, cen = centésimo, mili = milésimo, e outras menos usuais que não 
requerem muita ênfase, como deca = dez, hecto = cem. Da mesma forma, é im-
portante relacionar o Sistema de Medidas com o Sistema de Numeração, para que 
o aluno reconheça a base 10 também nos múltiplos e submúltiplos das unidades 
de medida. As questões propostas nas atividades 5 e 6 favorecem a compreensão 
do uso dos múltiplos e submúltiplos do metro e suas equivalências em situações 
do cotidiano.

Na atividade 7, há um avanço para a realização da adição e subtração com 
medidas e decimais. No início, utilize o ábaco de papel, para que o aluno se ha-
bitue a organizar o algoritmo colocando inteiros logo abaixo de inteiros, vírgula 
embaixo de vírgula e decimais com decimais.

As atividades 8 e 9 estão relacionadas com situações-problema envolvendo 
medidas de massa e questões fracionárias.

Antes de encaminhar a atividade 10, solicite aos alunos que tragam para a sala 
de aula bulas ou embalagens com indicações de medidas em miligramas e mililitros. 
Peça que destaquem essas medidas e realizem a leitura estabelecendo comparações 
entre as embalagens.

Verifique os conhecimentos que já dominam, para, em seguida, estabelecer as 
relações entre o grama e miligrama; litro e mililitro.

Alerte os alunos que, no quadro apresentado na atividade 11, eles deverão 
reconhecer que é possível escrever as medidas de comprimento, massa e capa-
cidade na forma decimal. Poderão perceber que as transformações de unidades 
acontecem do mesmo modo que os agrupamentos do Sistema de numeração de-
cimal.

Antes de iniciar a atividade 12, construa com os alunos o m2. Discuta com eles 
situações do dia a dia que exigem o uso das medidas de superfície. O conceito de 
área e superfície são conceitos nem sempre de domínio do aluno. Por isso, é impor-
tante que realizem diversas medições e, a partir dos dados reais que obtiverem, 
possam ter noção dos tamanhos a que se referem. 
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Solicite também que retirem de jornais anúncios de casas e apartamentos, 
indicando a metragem em m2. Estimule-os a fazer estimativas de quantas vezes a 
sala de aula caberia num apartamento dos anúncios encontrados. Quando apare-
cerem medidas não inteiras, use termos que indiquem aproximações, como: me-
nor que um metro quadrado, quase um metro quadrado. Para a realização desta 
atividade, os alunos terão como base o m2 de papel que confeccionaram, para 
calcular as medidas dos terrenos representados na malha quadriculada.

Nas atividades 12, 13 e 14, além do enfoque de medidas de superfície, apro-
veite o momento para explorar pontos de vista, como no caso de estar vendo uma 
casa de cima, sem telhado. Aproveite também para rever o conceito de períme-
tro, calculando as medidas de rodapé em várias dependências da casa.

A atividade 15 possibilita a construção inicial do conceito de volume. Nesse 
momento, é importante trabalhar com materiais concretos como o material dou-
rado ou cubinhos construídos pelos alunos na classe.

Os alunos poderão perceber que podemos calcular o volume de um sólido, 
multiplicando as suas medidas. Proponha outras situações, apresentando as me-
didas do sólido, solicitando ao aluno que faça a representação utilizando os cubi-
nhos do material dourado.

Antes de iniciar a atividade 16, construa com os alunos, utilizando papelão ou 
cartolina, um metro cúbico, conforme a ilustração na mesma atividade. Assim, 
os alunos terão facilidade em compreender o espaço que uma caixa de tal porte 
ocupa, isto é, o seu volume. O que cabe dentro da caixa é a sua capacidade.

No próximo bimestre, os alunos farão a relação entre dm3 e litro. 

Outras sugestões
• Jogo dos pontinhos no domínio da área

Prepare uma malha quadriculada com 6 pontos nas linhas horizontais e 6 pon-
tos nas verticais, com 1 cm de distância entre os pontos.

Como jogar:

Pode ser jogado entre dois competidores. Se aumentar o número de competi-
dores, aumente o número de pontos na malha pontilhada.

Os jogadores decidem quem inicia o jogo, seguindo a ordem que determina-
rem entre si.

Cada um, na sua vez, une dois pontos, com um segmento de reta de 1 cm, 
traçado na horizontal ou na vertical. Ao completar o contorno de um quadrado, 
o jogador deverá pintá-lo com a cor da sua escolha e terá direito de traçar mais 
um segmento, unindo dois pontos. Cada quadro que completar deverá ser pintado 
com a cor escolhida pelo jogador.

Vence aquele que pintar o maior número de cm2, isto é, a maior área.

Aproveite para trabalhar com esses dados: qual a área pintada pelo vencedor; 
qual a diferença entre as áreas dos jogadores; na classe, quem conseguiu pintar 
a maior área; quem pintou a menor, etc.
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UNIDADE 3
Vivo e convivo com as formas 
em qualquer espaço

Objetivos:

• Descrever, interpretar e representar por meio de desenhos, a lo-
calização ou a movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço 
e identificar características das figuras geométricas, percebendo 
semelhanças e diferenças entre elas, por meio de composição e de-
composição, simetrias, ampliações e reduções. 

Início de conversa

Comente com os alunos que o homem primitivo desenhava o que sentia e o 
que via. Eram as chamadas pinturas rupestres, desenhos naturais, livres, que 
ficaram registrados em muitas cavernas em diversas regiões do mundo. Assim 
nasceu a chamada arte pictórica. O homem não sabia o que eram triângulos, 
quadrados ou hexágonos, pelo menos até sentir a necessidade de construí-los, 
quando passou a viver fora das cavernas. Com essa mudança, teve início uma 
nova e importante atividade: a de construir. Inicialmente rústicas, as constru-
ções logo exigiram um aprimoramento nos traços e nas definições. O desenho 
tornou-se uma ferramenta básica nesse processo, aliada à valorização das 
formas como elemento de harmonia e beleza. Explique aos alunos que foi na 
Grécia que se deu um importante passo na teorização da ciência das formas. 
Foi na geometria que os gregos se destacaram, culminando com a obra de 
Euclides, intitulada Os Elementos.

Na Roda de Conversa, investigue se os alunos são capazes de admitir um 
ambiente sem formas. Como seria representado esse ambiente? Deixe que 
exponham suas ideias e imaginação sobre o assunto.

Hora do desafio
Para encaminhar a atividade 1, peça aos alunos que observem as ima-

gens de abertura desta unidade.

Solicite a eles que descrevam todas as formas geométricas que iden-
tificam nesses ambientes: poliedros, figuras poligonais, ângulos, corpos 
redondos, etc. Em seguida, peça que representem um ambiente trans-
formado e um ambiente da natureza, dispondo as formas geométricas de 
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diferentes maneiras, criando ambientes variados. Socialize os trabalhos 
que realizaram, observando que a criatividade do homem não tem limites, 
e que podemos dispor das formas de diversas maneiras, sendo em constru-
ções, móveis ou objetos em geral. 

Solicite que desenhem e nomeiem as formas geométricas que identi-
ficaram nas imagens e nos ambientes que criaram. Você poderá ampliar 
essa atividade, solicitando que descrevam as formas, estabeleçam com-
parações, apontando semelhanças e diferenças entre duas ou três formas 
destacadas pelos alunos.

 Antes de encaminhar a atividade 2, peça aos alunos que apontem no 
ambiente ou citem exemplos de objetos arredondados de material maciço, 
feitos de madeira ou metal, que servem como pilastras ou como pernas para 
mesas e cadeiras, ou ainda como maçanetas de portas e outras mil utilida-
des. Comente com os alunos que eles, no cotidiano, convivem com objetos 
arredondados e mais frágeis, construídos com barro, vidro, porcelana e ou-
tros materiais, utilizados como vasilhames, utensílios para usos diversos ou 
até objetos de decoração e de culinária. Peça que apontem as característi-
cas geométricas comuns a esses objetos de uso tão diversificado.

Questione os alunos sobre que relações existem entre as imagens apre-
sentadas e as formas geométricas. O que representam os troncos e galhos 
das árvores? E o Sol? Que forma é possível identificar na montanha? Talvez 
tenham dificuldade de reconhecer a forma da terceira imagem, mas enca-
minhe a reflexão do aluno fazendo-o observar os sólidos geométricos sob 
vários ângulos. Por exemplo: o cone invertido com o vértice cortado como 
ficaria?

Para encaminhar a atividade 3, analise com os alunos os poliedros que 
já montaram em outras situações, os poliedros existentes na sala de aula, 
descrevendo as características de cada um, para que diferenciem os pris-
mas das pirâmides. Depois, deverão retirar as imagens do encarte e clas-
sificá-las em prismas e pirâmides, conforme sugerido no caderno do alu-
no. Nesse momento, deverão estabelecer comparações entre os prismas: 
número de lados, número de vértices e de arestas, formas poligonais das 
faces e das bases.

Explique aos alunos que, entre as pirâmides, a semelhança resume-se na 
forma poligonal das faces e no vértice único. A diferença está na forma da 
base e no número de faces.

Nas imagens apresentadas, os alunos poderão observar a exploração dos 
prismas em diferentes posições, o que diferencia as obras edificadas. 

Na atividade 4, ao observar os poliedros, os alunos deverão registrar as 
características de cada um, conforme o número de faces, vértices e ares-
tas e nomeá-los.
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A atividade 5 sugere a descoberta de novas formas, fazendo os cortes 
nos corpos redondos. Providencie antecipadamente, com a ajuda do Pro-
fessor Gestor ou Coordenador, bolas de isopor, cilindros de papelão (roli-
nho de papel higiênico, de papel-filme, etc.), cones de papelão (chapéu 
de palhaço, cone de fios e lãs, etc.). Providencie uma tesoura ou estilete 
(tomando os cuidados necessários) para efetuar os cortes nos objetos com 
forma de sólidos. Oriente os cortes, conforme os exemplos apresentados 
no caderno do aluno. Em seguida, analise com eles as formas que resul-
taram desses cortes. Peça aos alunos que contornem as faces em que foi 
realizado o corte, para que identifiquem as formas planas que obtiveram, 
classificando-as.

Explique aos alunos que, de acordo com a definição, os polígonos apre-
sentam vários ângulos e linhas retas, sendo que as figuras circulares e ovais 
não possuem ângulos e as linhas são curvas. 

Na atividade 6, peça aos alunos que retirem do encarte os triângulos, 
para comporem figuras poligonais com a união de vários triângulos. Eles 
poderão compor triângulos maiores pela união de vários menores, quadri-
láteros, pentágonos, hexágonos, etc. Você poderá solicitar que os alunos 
façam essas representações em uma malha quadriculada.

Na atividade 7, além do cálculo do perímetro e da área, deixe os alunos 
trocarem ideias sobre o fato de que figuras com o mesmo perímetro podem 
ter áreas diferentes e vice-versa. 

Na atividade 8, os alunos deverão encontrar o eixo de simetria dos po-
lígonos. No entanto, um dos polígonos não tem eixo de simetria, uma vez 
que todos os lados são irregulares.
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Outras sugestões 

• Peça aos alunos que tragam embalagens para a sala de aula. Forme 
equipes e solicite que criem construções exóticas, utilizando os pris-
mas, pirâmides e formas redondas ou arredondas. Eles deverão dar 
um título para a obra. Organize uma exposição para visitação das ou-
tras turmas da escola. Cada equipe deverá apresentar e descrever sua 
obra para os visitantes que fizerem questionamentos. Realize essa 
atividade em parceria com o professor de Arte.

• Solicite que desenhem figuras em uma malha quadriculada com dife-
rentes formas, mas com o mesmo perímetro ou a mesma área.


