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UNIDADE 1
UM TESOURO A DESCOBRIR 

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala empenhando-se em ouvir com atenção e 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidiano 
em que sejam manifestados os sentimentos, ideias e opiniões; relatos; 
acontecimentos; troca de informações a respeito de temas estudados.

• Recontar histórias conhecidas, mantendo características da linguagem 
do texto base.

• Analisar (coletivamente, com ajuda do professor)a qualidade de 
textos escritos.

• Ler textos ajustando o falado ao escrito ou apoiando-se na ilustração.

• Localizar palavras em listas e em textos conhecidos.

• Inferir com ajuda do professor informações implícitas nos textos lidos.

• Ordenar versos de textos que saibam de memória.

• Refl etir, com ajuda do professor, letra/som (sons iniciais, intermediá-
rios e fi nais).

• Identifi car o número de sílabas em palavras.

• Reconhecer letras (nome, grafi a e som — trabalho com o alfabeto).

• Escrever seu próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever 
outras palavras, construindo a correspondência letra/som.

• Escrever palavras, frases e pequenos textos conhecidos.

• Analisar letras, sílabas e palavras.

• Escrever texto de memória levando em conta o gênero e seu contexto 
de produção, de acordo com sua hipótese de escrita.

Início de conversa

No início do processo de alfabetização, o trabalho de leitura e escrita deve 
ser realizado muito mais por meio de atividades orais como comentários, relatos, 
orientações, explicações e acompanhamento do professor, já que os alunos, nesse 
momento, não apresentam o mesmo conhecimento sobre a língua escrita.

Apesar de alguns saberem mais sobre a escrita, é necessário retomar com todos 
os alunos, por meio de um trabalho sistemático, noções básicas como: as diversas 
situações em que ela é utilizada, e os sinais próprios dessa forma de linguagem.

Para desenvolver esse processo inicia-se o material didático num contexto 
interdisciplinar. Para tal, propõe-se as atividades com o objetivo de valorizar 
o autoconhecimento e a autoestima de cada um.
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Roda de conversa 
Aqui sugere-se que o aluno observe uma caixa de presente que deverá ser 

previamente preparada pelo professor. Ao perguntar “qual o tesouro que você 
imagina encontrar dentro da caixa”, explore o imaginário do aluno oportuni-
zando que cada um fale sobre o que espera encontrar na caixa e o que faria 
com esse tesouro. 

Como proceder: coloque no fundo de uma caixa um espelho. Esse espelho 
deverá ser sem moldura e ocupar todo o fundo da caixa. Peça a cada aluno que 
abra a tampa da caixa e olhe dentro dela. O objetivo é que veja a imagem do 
seu rosto refletida no espelho: ele será o tesouro. 

Antes, porém, combine com a turma que, nesse primeiro momento,
ninguém poderá revelar o tesouro contido na caixa. Esse será um segredo.

Hora do desafi o
Atividade 1
Material: caixa de sapato, espelho, lápis, borracha e lápis de cor.
Encaminhe as propostas na hora do desafio, pedindo aos alunos que re-

tornem aos seus lugares para realizar a atividade 1. Cada um deverá fazer o 
seu autorretrato, escrevendo o seu nome. Uma boa sugestão é que você en-
tregue a cada aluno um espelho pequeno para que eles se olhem, ou os leve 
a uma sala onde tem um espelho e, após se olharem, peça a eles que façam 
o autorretrato. Em seguida, cada aluno deverá se apresentar falando um 
pouco sobre si mesmo: nome, idade, coisas que gosta de comer, brinquedos 
preferidos, se tem animal de estimação, com quem mora, se tem irmãos, 
etc. Elabore outras perguntas de acordo com a realidade da turma.

Atividades 2 e 3 
Material: lápis, borracha, caderno de leitura, lista de nomes dos alunos da 

classe e materiais que contêm o nome do aluno: caderno, livros, atividades, 
escova de dente, etc. 

Para essas atividades, será preciso fazer os alunos pensarem. Eles neces-
sitam conhecer a importância do nome e como ele faz parte da identidade 
de cada um. Apresente alguns materiais em que a presença do nome se faz 
necessário, pois tem a função de identificar que aqueles objetos pertencem a 
alguém: livro, caderno, uma atividade, etc.

 Prepare duas listas com o nome do professor e de todos os alunos, uma pe-
quena, para colar no caderno de leitura, e outra grande, para deixar exposta 
na sala para consulta dos alunos, lembrando de colocar o titulo: “1ºano____”.

Atividade 4 
Material: material do encarte 1, tesoura e caixas para organizar o alfabeto 

móvel. 
Siga a comanda do livro do aluno. Solicite a eles que tragam de casa tampa 

de caixas de sapato e faça separações com caixinhas de fósforo ou saquinhos 
de geladinho para organizar as letras; você pode organizar também em for-
minhas de gelo. Prepare um alfabeto completo para os alunos colarem no 
caderno de leitura.
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Orientações - caderno de leitura

Como surgiu a proposta?
Surgiu da observação de que muitas crianças aprendiam a ler a partir da 

“leitura” de textos que já sabiam de cor (canções, poemas, listas de nomes 
de familiares e amigos e outros textos de conteúdo conhecido).

A observação dessa prática motivou a proposta de organizar, como apoio 
à alfabetização, um caderno de leitura contendo diferentes tipos de textos 
conhecidos das crianças.

O que se pode aprender?
O caderno de leitura possibilita:
• trabalhar com textos reais, de diferentes gêneros;
• apresentar um repertório de textos conhecidos das crianças;
• organizar os textos trabalhados em classe;
• desenvolver atividades de leitura compartilhada;
• incentivar as crianças a lerem antes de saber fazê-lo de forma con-

vencional;
• socializar com os familiares alguns dos textos que circulam na sala 

de aula;
• promover a leitura e consulta dos textos sempre que as crianças de-

sejarem e/ou necessitarem;
• criar um referencial estável de textos/palavras que podem ser usa-

dos no momento de produzir outros textos.

Que textos selecionar?
O caderno de leitura pode ter duas partes, uma com textos como par-

lendas, poemas, quadrinhas, canções, listas e outros textos que as crianças 
sabem de cor e outra com textos  pelos quais as crianças demonstrem inte-
resse em ter disponíveis para compartilhar com familiares e amigos, como 
fábulas, piadas, receitas e outros.

Quais os objetivos?
O caderno de leitura tem como objetivos principais:
• incentivar a prática da leitura e o desejo de ler;
• possibilitar o contato direto das crianças com textos reais;
• ampliar a diversidade de gêneros textuais conhecidos pelas crianças;
• garantir um repertório de textos de boa qualidade que se constitua 

num material de consulta para a escrita de outros textos:
• apresentar situações reais em que as crianças tenham que utilizar es-

tratégias de leitura e ajustar o que sabem de cor ao que está escrito;
• desencadear atividades de leitura que exigem reflexão sobre a escri-

ta convencional;
• favorecer algumas aprendizagens importantes: sobre o fato de todo 

escrito poder ser lido, sobre a linguagem que se usa para escrever,  
sobre a disposição gráfica dos diferentes gêneros textuais, sobre o 
valor sonoro convencional das letras, etc;
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• ajudar as crianças a avançarem nos seus conhecimentos sobre a es-
crita.

Desde quando?
O caderno de leitura pode ser organizado com as turmas de três anos em 

diante:
• com as crianças de 3 a 5 anos, o caderno será uma oportunidade 

para que elas se reconheçam capazes de ler. A seleção de textos 
deve sempre ter como critérios principais: as características, conhe-
cimentos e preferências da turma e a qualidade do material (tan-
to do ponto de vista do conteúdo como da apresentação gráfica).
Nessa faixa etária, o caderno possibilita (principalmente) resgatar 
textos significativos da cultura popular, ampliar o repertório de tex-
tos conhecidos, aprender que tudo o que dizemos, cantamos, reci-
tamos pode ser escrito, que os textos são diferentes e se organizam 
graficamente de modo diferente, que escrevemos com letras, etc;

• a partir dos 6 anos, além dessas vantagens, o caderno serve também 
como fonte de consulta para a escrita das crianças, em situações es-
pontâneas ou orientadas pelo professor.

Alguns cuidados com o caderno de leitura

É importante:
• garantir, na página inicial, uma breve apresentação do caderno com 

os seus objetivos, para que os familiares saibam para que serve e 
como será utilizado em casa e na escola;

• deixar, em seguida, um espaço para elaboração progressiva de um 
índice de textos;

• garantir uma boa apresentação do material (textos bem impressos, 
com letra legível e de tamanho adequado, recortados e colados com 
capricho pelo professor, etc.);

• incentivar as crianças a terem uma atitude de cuidado com o cader-
no;

• apresentar às crianças os suportes de onde são transcritos os textos;
• manter a diagramação dos textos tal como é feita nos suportes de 

origem;
[...]
• deixar claro que o caderno deve ser mantido sempre na mochila das 

crianças, para que circule além da escola.
Material organizado por Debora Vaz, Rosa M. Antunes de Barros e Rosângela Veliago, 

com a colaboração de Rosaura Soligo. Caderno do Professor: Contribuições para 
o trabalho pedagógico. Educação Infantil e Ensino Fundamental. Indaiatuba, 2009. 

(Adaptado).

Atividade 5 
Material: lápis de cor.
Leia com os alunos as letras do alfabeto e peça-lhes que pintem as letras 

do seu nome.
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Atividade 6 
Material: objetos diversos (pequenos, pois serão colados em cartazes).
Peça aos alunos que tragam de casa objetos para construir o alfabeto con-

creto. Explique-lhes como isso será feito e sua importância, porque as pa-
lavras construídas ficarão estáveis para consulta. Observe a atividade 18 do 
livro do aluno  para ter uma ideia do que pedir aos alunos e de como montar 
esse painel, mas lembre-se de que o cartaz deve ser montado com materiais 
concretos, e não com desenhos ou figuras recortadas e coladas. 

Atividades 7, 8 e 9
Material: CD Aluno nota 10, da Turma da Mônica, caderno de leitura, letras 

de canções sobre o alfabeto, lousa e giz.
Cante com os alunos a canção “ABC”, da Turma da Mônica, por duas ou três 

vezes. Nas atividades 8 e 9, diante da lista de nomes dos seus alunos, peça que 
observem o início de cada nome. Escreva na lousa o alfabeto em letras separa-
das, de modo que cada aluno possa responder abaixo delas quantos nomes de 
colegas eles podem perceber que iniciam com a letra indicada por você. Em 
seguida, faça as perguntas solicitadas no livro do aluno. Diariamente, cante 
esta ou outras canções sobre o alfabeto com os alunos. Prepare as canções 
para o caderno de leitura

Atividade 10
Material: material de encarte 2, lápis de cor e tesoura.
Continue o trabalho com o alfabeto. No material de encarte você encon-

trará um marcador de página que ficará lindo depois de pronto. Explique a 
função do marcador de página e como deve ser usado.

Atividades 11 e 12
Material: corda.
Leia o texto com os alunos, garantindo que todos memorizem a parlenda 

para poder brincar no pátio. Prepare a parlenda para o caderno de leitura. 
Com a parlenda colada no caderno de leitura, proponha aos alunos que leiam-
-na em casa para os seu familiares, sempre acompanhando com o dedo.

Atividades 13 e 14
Material: lápis, borracha, cartões e envelopes para a preguicinha.
Vamos brincar de cantar e pular. Ainda trabalhando com a parlenda da ativi-

dade 11, realize a atividade 13 com seus alunos conforme orientações no livro. 
O objetivo da atividade 14 é fazer o aluno compreender o processo analí-

tico que está realizando. A preguicinha é uma atividade de análise estrutural. 
Todo o significado da palavra permanece inteiro, ele não é despedaçado em 
partes menores, sem conteúdo ideativo. O aluno aprende a descobrir o valor 
sonoro de cada letra ou conjunto de letras, dentro do todo audiovisual da 
palavra inteira, sem isolá-las. Isto é a preguicinha. Os cartões são feitos de 
cartolina. O envelope é de papel Colorset e não possui segredo, é só cortá-
-lo, dobrá-lo e colá-lo. Não se esqueça de deixar as duas laterais abertas para 
puxar a palavra e guardá-la depois.
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O processo dessa atividade é a leitura lenta, enunciando o som de cada 
letra à medida que vai sendo descoberto, procurando emendar cada som emi-
tido ao seguinte, como na palavra original, sem deixá-los isolados. Após o 
término, faça a releitura em velocidade normal.

   
Atividade 15 
Material: lápis, borracha, lousa e giz.
Oriente seus alunos a escreverem o número de letras e sílabas completan-

do a tabela. Não se esqueça de explicar com  mais de um exemplo na lousa, 
pausadamente, o que deverá ser realizado.

Atividade 16
Material: lousa e giz.
Escreva na lousa cinco nomes de alunos aleatoriamente. Leia-os junto com 

os alunos e apague. Reescreva somente quatro nomes e deixe que eles des-
cubram qual deles está faltando. Repita a atividade com nomes diferentes. 
Questione os alunos a respeito de quais estratégias eles realizaram para des-
cobrir que nome foi apagado.

Atividade 17 e 18
Material: objetos diversos, papel Kraft, canetinha, saquinhos de geladinho 

(para colocar os objetos ou alimentos como açúcar, sal, feijão, etc.) cola e 
tesoura.

A sugestão para esta atividade são os livros O batalhão das letras, de Mário 
Quintana, e Alfabeto dos Pingos, de Mary e Eliardo França, que servirão como 
estímulo à construção do alfabeto concreto.

Organize os alunos em roda e coloque no meio os objetos que trouxeram de 
casa, cujos nomes iniciam com cada letra do alfabeto. Proponha uma ativida-
de de classificação e, para isso, fixe na parede ou lousa um cartaz e escreva 
uma letra do alfabeto. Chame um aluno por vez e peça que ele escolha um dos 
objetos que estão dispostos na roda. Peça ao aluno que cole o objeto que ini-
cia com a letra indicada utilizando fita crepe e, em seguida, escreva o nome 
na frente do objeto com sua ajuda, conforme a ilustração do livro do aluno. 
Essa atividade pode durar a semana toda. O importante é explorar cada letra.

Atividade 19 
Material: lista com o nome de todos os alunos e lápis de cor.
Para realizar essa atividade siga as orientações da comanda no livro do 

aluno.
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Atividade 20
Material: lápis de cor, lápis e borracha.
Faça a leitura pausada da parlenda no mínimo três vezes, verifique se todos 

estão acompanhando e, em seguida, siga as orientações da comanda no livro 
do aluno.

Atividade 21
Material: cartela do encarte 3, lápis, borracha, tesoura, saquinho, cartões 

pequenos com os nomes de todos os alunos e material para marcar o bingo.
Oriente o aluno a recortar o material de encarte e, em seguida, escolher 

e escrever o nome de seis colegas em sua cartela. Você deverá acompanhar 
esse processo com paciência. Depois, explique que você vai sortear um 
dos nomes que estão no saquinho e que ele deverá colocar uma pecinha 
pré-escolhida pelo grupo em cima do nome sorteado, caso o tenha em sua 
cartela, e aguardar o próximo sorteio. Como há duas cartelas no material de 
encarte do livro do aluno, utilize a outra cartela em outro dia com palavras 
diferentes.

Atividade 22 e 23
Material: lápis e borracha.
Relembre com os alunos a melodia da canção “Ciranda cirandinha” e depois 

cante duas vezes a canção apresentada na atividade. Trabalhe oralmente a 
canção colocando o nome de alunos. Depois, oriente-os a fazer a leitura com 
o dedo, primeiro na lousa e depois em seus livros. Permita que coloquem o 
nome que escolherem para preencher a lacuna. Em outro momento, retome a 
atividade levantando uma ficha com o nome que deve ser cantado.

Atividade 24 e 25
Material: lápis e borracha.
Para essas atividades, siga as orientações do livro do aluno.

Atividade 26 e 27
Material: lápis e borracha.
Faça a leitura com seus alunos e, se for possível, leve-os para o pátio para 

realizar a roda. Quando voltarem para a sala, cantem novamente. Explique 
a eles o que é rima (repetição de uma sequência de sons a partir da vogal da 
última sílaba tónica do verso), dê exemplos e realize o exercício solicitado. 
Retome a atividade com rima durante todo o bimestre.

Atividade 28
Material: lápis, borracha e lousa digital.
Na lousa digital, relembre com seus alunos o nome de cada fruta dessa 

atividade e explique como a resolver. Explique também a organização de uma 
cruzadinha e acompanhe o desenvolvimento de cada um. 
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Essa atividade poderá ser realizada em duplas, lembrando do agrupamen-
to produtivo. As cruzadinhas só são boas situações de aprendizagem para os 
alunos não alfabetizados se estiverem acompanhadas da lista de palavras para 
leitura. Sem a lista, serão impossíveis para eles. Assim como para os que já es-
tão alfabetizados a cruzadinha só será produtiva sem a lista de palavras (pois 
os alunos poderão refletir e fazer escolhas sobre a ortografia), do contrário 
será uma simples atividade de cópia. Como se pode ver, em qualquer tipo de 
atividade, avaliar adequadamente o que os alunos já sabem ou ainda não sa-
bem é condição para propor desafios compatíveis e não ocupar o tempo deles 
com tarefas que nada acrescentam aos seus conhecimentos. 

Nas primeiras vezes, as cruzadinhas devem ser feitas coletivamente, na 
lousa, uma ou duas vezes, junto com o professor, para que os procedimentos 
fiquem claros. Ao contrário do que pode parecer, não se trata de uma ati-
vidade muito simples, porque é preciso escolher uma figura para começar, 
contar o número de quadradinhos correspondentes ao nome da figura esco-
lhida, procurar o nome da figura na lista de palavras, discutir com o colega a 
escolha considerada melhor (dentre as palavras da lista) e escrever a palavra 
escolhida com uma letra em cada quadradinho, prestando atenção para não 
escrever duas letras onde as palavras “se cruzam”. Alunos que não foram in-
centivados a trabalhar com letra de forma ainda terão de “quebrar a cabeça” 
para saber qual parte da letra fica em qual quadradinho. Por tudo isso, copiar 
a cruzadinha na lousa (ampliada) ou projetá-la na lousa digital, uma ou duas 
vezes, para primeiro ensinar os procedimentos e ir preenchendo junto com a 
turma, é fundamental. Prepare uma lista de frutas para o caderno de leitura.

Atividade 29 e 30
Material: lápis e borracha.
Leia duas vezes a parlenda e depois peça aos alunos que a acompanhem na 

leitura. Ela servirá de disparador de interesse para realizar a atividade 30, de 
acordo com as orientações do livro do aluno. É importante que os alunos socia-
lizem as estratégias que utilizaram para encontrar os títulos corretos. Prepare 
uma lista com títulos de histórias para o caderno de leitura.

Atividade 31
Material: lápis e borracha.
Professor, é importante que a parlenda escolhida seja realmente de me-

mória. Verifique se todos os alunos conhecem e sabem cantá-la. Peça que 
cada um a escreva como souber. Nas atividades de escrita, é sempre muito 
importante incentivar os alunos para que escrevam como sabem. Solicite que 
escrevam da melhor forma possível e que “leiam” o que escreveram para o 
professor – não para serem corrigidos, mas para poderem refletir sobre a pró-
pria escrita.

Quando se propõe que os alunos escrevam, de próprio punho, segundo suas 
hipóteses de escrita, não se deve esperar que produzam uma escrita conven-
cional. É preciso compreender que essas são oportunidades privilegiadas para 
refletirem sobre a própria escrita e para você saber como eles pensam. 

Essas atividades serão muito mais produtivas se eles tiverem acesso a ma-
teriais escritos (de preferência em cartazes bem visíveis, expostos na sala 
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de aula) que tenham sentido para eles e que possam ser consultados quando 
houver dúvidas no momento da escrita de próprio punho. Esses materiais po-
dem ser a lista de nomes dos colegas, o alfabeto (em letra maiúscula), textos 
já trabalhados (parlendas, cantigas, poemas, quadrinhas). Caminhe entre os 
alunos pedindo que leiam o que já escreveram e antecipem oralmente o que 
ainda falta. 

Para compartilhar os saberes e a reflexão da turma, depois de os alunos 
terem escrito, chame dois ou três à lousa para escreverem o primeiro verso 
da parlenda, dizendo o nome das letras que estão sendo usadas e justificando 
a escolha de cada uma, procurando, verificando e confirmando nos materiais 
de leitura expostos na sala (cartazes) as referências que utilizaram. 

Leia mais
Nessa seção, são apresentadas algumas indicações de leituras. Contudo, as 

leituras realizadas em sala de aula não devem se limitar a somente esses livros 
indicados. Quando assistimos a um filme que nos encanta, emociona, diverte, 
compartilhamos com os outros esses sentimentos e tentamos convencê-los de que 
vale a pena também viver essa experiência.

O mesmo acontece quando lemos um livro, pois certas narrativas nos são tão 
significativas que nos fazem indicá-las para outras pessoas e convidá-las a fazer 
a mesma leitura. 

Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contex-
to intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar na 
escola ou em outros lugares as leituras que lhes chamaram mais a atenção. 

Para que isso seja vivido com mais intensidade, grupos (de faixa etária pró-
xima) de uma mesma escola, ou salas de diferentes instituições, podem fazer 
uma parceria, indicando leituras preferidas uns para os outros, oralmente ou por 
escrito. Caso os alunos não escrevam convencionalmente, podem ser produzidas 
resenhas por meio de ditado ao professor, que atuará como escriba.

Pense e Responda 
No Pense e Responda, lembre-se de que a maioria dos seus alunos, nessa época 

do ano, não tem autonomia de leitura, por isso leia a comanda e as alternativas 
junto com os alunos. Repita a leitura no máximo duas vezes e solicite que os alu-
nos escolham e marquem com um x a alternativa que eles acham que é a correta. 

O importante nessa atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assun-
to ou conteúdo solicitado. É também uma oportunidade de aprenderem como se 
faz para responder corretamente às questões de uma avaliação. Mas lembre-se, a 
maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, 
por isso é importante que você leia as questões e as alternativas e explique a eles 
como se procura a alternativa que acham ser a correta. Oriente-os para que não 
falem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 2
PARABÉNS A VOCÊ!
Objetivos:

• Comunicar-se pela fala empenhando-se em ouvir com atenção e adequar 
a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidiano em que 
sejam manifestados os sentimentos, ideias e opiniões; relatos; aconteci-
mentos; troca de informações a respeito de temas estudados.

• Recontar histórias conhecidas, mantendo características da linguagem 
do texto base.

• Analisar (coletivamente, com ajuda do professor) a qualidade  de textos 
bem escritos.

• Ler textos ajustando o falado ao escrito ou apoiando-se na ilustração.

• Localizar palavras em listas e em textos conhecidos.

• Inferir com ajuda do professor informações implícitas nos textos lidos.

• Ordenar versos de textos que saibam de memória.

• Refl etir, com a ajuda do professor, letra/som (sons iniciais, intermediá-
rios e fi nais).

• Identifi car o número de sílabas em palavras.

• Reconhecer letras (nome, grafi a e som — trabalho com o alfabeto).

• Escrever seu próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever 
outras palavras, construindo a correspondência letra/som.

• Escrever palavras, frases  e pequenos textos conhecidos.

• Analisar letras, sílabas e palavras.

• Escrever texto de memória levando em conta o gênero e seu contexto de 
produção, de acordo com sua hipótese de escrita.

Hora do desafi o

Atividades 1, 2 
Material: papel kraft, lápis e borracha.

Na atividade 1, faça uma primeira leitura para que os alunos conheçam o 
texto. Na segunda leitura, incentive-os para que percebam o que está escrito. 
Faça, compassadamente, uma terceira leitura, agora acompanhada por eles e 
peça que apontem com o dedo as palavras. 

Questione se sabem qual o dia do aniversário deles. Após cantar, construa, 
coletivamente com  os  seus  alunos, um cartaz com a letra da canção “Pa-
rabéns” e deixe o cartaz exposto na sala para consulta da turma. Prepare a 
letra da canção para o caderno de leitura e proponha aos alunos que cantem a 
canção em casa aos seus familiares, sempre apontando com o dedo.
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Para a atividade 2, os alunos poderão consultar a lista dos aniversariantes 

do mês; caso essa lista não tenha sido feita, o professor deverá informar quais 
os colegas que fazem aniversário no mês vigente.

Observação: é possível que haja na classe alunos que, por motivos diversos, 
não comemorem aniversário e tenham certas reservas quanto a esse tipo de 
festa. Caso isso aconteça, converse com esses alunos e adapte para eles as 
atividades aqui propostas. Converse com todos os alunos sobre o respeito que 
devemos ter com a diversidade de crenças e opiniões.

Atividades 3, 4 e 5 
Material: fotos, folhas de sulfite, lápis, borracha, lápis de cor e cartolina.

Converse com seus alunos a respeito de uma festa de aniversário. Pergunte-
-lhes se já foram ou tiveram uma festa de aniversário da qual gostaram muito. 
Deixe que os alunos falem livremente. Peça-lhes que tragam de casa fotos ou 
desenhos referentes a essas festas. 

Em outro dia, monte com eles um painel com as fotos e desenhos, que de-
vem ser identificados com legendas. Em seguida, façam uma lista do material 
utilizado para a construção do paine. Este é um bom momento para os agru-
pamentos produtivos e o uso do alfabeto móvel.

Atividade  6
Material: lápis, borracha e lápis de cor.

Professor, essa é uma atividade de leitura, uma atividade permanente de 
alfabetização. Dite devagar um mês qualquer do ano (de preferência um em 
que haja aniversário de alguém da turma) e peça aos alunos que apontem a 
palavra e justifiquem a sua escolha. Após a discussão, solicite que pintem o 
mês escolhido. Repita essa ação com mais alguns meses do ano e retome a 
atividade coletivamente na lousa, para que todos possam socializar as estra-
tégias que utilizaram para encontrar as respostas. 

Trabalhe as questões A, B e C coletivamente seguindo a comanda do livro. 
Atenção, essa atividade só começa de verdade após o aluno escolher a pala-
vra e o professor questionar ao aluno que justifique sua escolha, portanto é 
necessária sempre uma boa intervenção do professor. Solicite aos alunos, após 
estes escolherem a palavra ou título, que leiam mostrando com o dedo o que 
marcaram e justifiquem por que escolheram esta e não aquela palavra.

Faça questionamentos como: “observando a lista de nomes dos alunos da 
classe, o nome de algum colega ajuda a saber qual a palavra que se deve mar-
car?”; “o cartaz de algum texto ajuda a descobrir qual a palavra que vocês 
estão procurando? (mencione outras palavras estáveis do alfabeto concreto 
que contenham letras ou sílabas da palavra em questão)”; “com que letra co-
meça a palavra que vocês procuram?”; “com que letra termina?”; “qual letra 
deve vir antes?”; “qual será a próxima letra?”. Prepare a lista com o nome dos 
meses do ano para o caderno de leitura.
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Atividades 7 e 8 
Material: lápis e borracha.

Para essa atividade, os alunos poderão consultar a lista de nomes dos alu-
nos da classe. 

Antes de realizar a atividade 8, modelize comparações na lousa com dife-
rentes nomes, para que todos compreendam o desafio da atividade. 

Atividade 9
Material: tesoura e material de encarte.

Para esse jogo, é importante conhecer as regras. Explique detalhadamente 
aos alunos que sem as regras não é possível jogar.

Regras do jogo
Participantes
Dois jogadores ou duas duplas.

Componentes
18 cartas com imagens.

Objetivo 
Identificar qual dos nomes é o maior dentre as cartas que estão na mesa. 

Preparação
• Formar duplas de jogadores.

• Embaralhar as cartas. 

• Distribuir igualmente as cartas entre os jogadores ou duplas.

• Cada jogador deve deixar suas cartas viradas para baixo sobre a mesa, 
formando um monte. 

• Não é permitido olhar as cartas que estão no monte. 

O jogo
• Ao sinal, os dois jogadores devem virar a primeira carta de seus montes.

• Ambos devem dizer o nome da imagem que está em sua carta e identi-
ficar qual delas tem o maior nome.

• Aquele que tiver a carta cujo animal possua um nome com mais sílabas 
ganha o par de cartas.

• Se duas cartas coincidirem quanto ao tamanho do nome, cada jogador 
deverá desvirar mais uma carta do monte, e o que tiver a carta com o 
nome maior recolherá as quatro cartas da mesa.

• As cartas ganhas são deixadas em outro monte, viradas para cima.

• O jogo acaba quando não houver mais cartas para serem viradas.

Vence o jogador que tiver conseguido mais cartas.

Prepare uma lista com nome de animais para o caderno de leitura.
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Atividade 10
Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 6 e prepare uma lista de compras para o 
caderno de leitura.

Atividade 11
Material: lápis e borracha.

Faça um levantamento oral com os alunos de todas as coisas que se come e 
bebe em uma festa de aniversário. Organize os alunos em duplas e peça que 
listem algumas gostosuras que podemos encontrar na geladeira. 

Escolha algumas palavras para realizar a atividade de auditório (convide 
algumas duplas com hipóteses de escrita diferentes e peça que escrevam a 
palavra na lousa e comparem as escritas; lembre-se de convidar os alunos 
para escrever na lousa na seguinte ordem: hipótese de escrita pré-silábica, 
hipótese de escrita silábica, hipótese de escrita silábico-alfabética e, por fim, 
a hipótese de escrita alfabética). Prepare uma lista das bebidas e uma dos 
alimentos preferidos dos alunos para o caderno de leitura. 

Atividade 12
Siga as orientações da atividade 28 da unidade 1. Prepare uma lista de ma-

terial escolar para o caderno de leitura. 

Atividade 13
Material: lápis e borracha.

Cante várias vezes a canção para que os alunos a memorizem. Leia uma vez 
e certifique-se de que todos estão acompanhando. Na segunda leitura, peça-
-lhes que tentem acompanhar passando o dedo por cima do texto, tentando 
ajustar o que leem àquilo que falam, ou seja, devem terminar de falar quando 
chegarem na última palavra. 

Leia verso por verso, mostrando para eles que cada verso é uma linha, pois 
assim fica mais fácil de eles acompanharem. Repita a leitura mais uma vez, 
para que tenham mais uma chance de ajustar aquilo que falam ao texto im-
presso. Depois, explique que farão uma nova leitura, porém sozinhos. Sugira 
que acompanhem com o dedo o que estiver sendo lido em voz alta e, depois, 
que pintem as palavras ditadas pelo professor.

Solicite que procurem uma determinada palavra. Aqueles que a encontra-
rem primeiro não devem dizer onde está, mas sim dar pistas (como a primeira 
letra da palavra, como ela termina, em que verso está, etc.) para que os co-
legas a encontrem. Prepare uma lista com títulos de parlendas para o caderno 
de leitura.

Atividade 14
Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 11 desta mesma unidade.
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Atividade 15
Material: lápis e borracha.

Professor, é preciso garantir que os alunos conheçam os títulos das histórias 
apresentados na atividade. Resgate-os oralmente com a turma e organize os 
alunos em duplas para realizar a proposta.

Atividade 16
Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 28 da unidade 1.

Leia mais
Nessa seção, são apresentadas algumas indicações de leituras. Contudo, as 

leituras realizadas em sala de aula não devem se limitar a somente esses livros 
indicados. Quando assistimos a um filme que nos encanta, emociona, diverte, 
compartilhamos com os outros esses sentimentos e tentamos convencê-los de 
que vale a pena também viver essa experiência.

O mesmo acontece quando lemos um livro, pois certas narrativas nos são 
tão significativas que nos fazem indicá-las para outras pessoas e convidá-las a 
fazer a mesma leitura. 

Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contexto 
intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar 
na escola ou em outros lugares as leituras que lhes chamaram mais a atenção. 

Para que isso seja vivido com mais intensidade, grupos (de faixa etária pró-
xima) de uma mesma escola, ou salas de diferentes instituições, podem fazer 
uma parceria, indicando leituras preferidas uns para os outros, oralmente ou 
por escrito. Caso os alunos não escrevam convencionalmente, podem ser pro-
duzidas resenhas por meio de ditado ao professor, que atuará como escriba.

Pense e Responda
No Pense e Responda, lembre-se de que a maioria dos seus alunos, nessa 

época do ano, não tem autonomia de leitura, por isso leia a comanda e as 
alternativas junto com os alunos. Repita a leitura no máximo duas vezes e 
solicite que os alunos escolham e marquem com um x a alternativa que eles 
acham que é a correta. 

O importante nessa atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o 
assunto ou conteúdo solicitado. É também uma oportunidade de aprenderem 
como se faz para responder corretamente às questões de uma avaliação. Mas 
lembre-se, a maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não tem auto-
nomia de leitura, por isso é importante que você leia as questões e as alterna-
tivas e explique a eles como se procura a alternativa que acham ser a correta. 
Oriente-os para que não falem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 1
BRINCANDO COM
A MATEMÁTICA 

Objetivos:

• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto 
social (para quantificar, ordenar, codificar, medir), em situações-
-problema que envolvam a construção da sequência numérica, pro-
cedimentos de contagens e medidas presentes em seu cotidiano.

• Explorar as escritas numéricas levantando hipóteses sobre elas, 
com base na observação de regularidades, utilizando-se da lingua-
gem oral e de registros pessoais.

• Resolver situações-problema que envolvam significados das ope-
rações — juntar, acrescentar, tirar, comparar, completar, repartir 
igualmente — por meio de estratégias e registros pessoais.

• Utilizar alguns procedimentos de cálculo mental como os relacio-
nados a adicionar 1, tirar 1 e identificar diferentes adições com a 
mesma soma.

Início de conversa
A matemática tem duas vertentes básicas: uma delas diz respeito ao papel 

da disciplina na formação do cidadão; a outra, ao desenvolvimento de capaci-
dades formativas, de raciocínio, de formulação de conjecturas, de observação 
de regularidades, entre outras capacidades que essa disciplina propicia. Para 
que essas finalidades sejam incorporadas ao trabalho no Ensino Fundamental, 
a matemática precisa ser pensada como um corpo de conhecimentos que, jun-

Atenção professor!
As atividades das Unidades do 1° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a Grade Curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações, no Caderno do Professor, para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.



217

tamente com outras áreas, contribui para a compreensão do mundo contem-
porâneo e para o desenvolvimento do indivíduo, tendo em vista sua formação 
para a cidadania.

Essas duas vertentes são os principais componentes que definem as finali-
dades da educação matemática no Ensino Fundamental: seu caráter prático e 
utilitário e o desenvolvimento do raciocínio lógico, dedutivo e indutivo, que 
contribuem para a formação dos estudantes da educação básica.

Nesta unidade, início da aprendizagem escolar, a matemática é abordada 
como continuação natural das experiências que as crianças vivenciam no coti-
diano, porém com estímulo para ampliar o seu universo matemático.

Nesse sentido, é importante que o professor compreenda que as crianças 
constroem hipóteses sobre as escritas numéricas a partir de seu contato com 
números familiares. 

Quando a experiência diária é combinada com a experiência escolar é que os 
melhores resultados são obtidos. É interessante notar que a experiência escolar 
não precisa incluir instrução específica sobre a análise combinatória para que a 
compreensão do modelo e transferência ocorram. Isso não significa que os algo-
ritmos, fórmulas e modelos simbólicos devam ser banidos da escola, mas que a 
educação matemática deve promover oportunidades para que esses modelos sejam 
relacionados a experiências funcionais que lhe proporcionarão significado. 

(SCHLIEMANN, et AL., 2001, p.99)

Professor, construa uma caixa, encape-a e dentro dela coloque vários por-
tadores com números (rótulos, embalagens, boletos diversos, folhetos de 
supermercados, documentos, cartões, folhas de cheque, anúncios, bula de 
remédios, receitas, etiquetas de roupas, calendários, agendas, etc.). Com a 
turma em roda, solicite que as crianças retirem da caixa um portador, loca-
lizem o número e descubram qual a função do número ali presente. Explique 
brevemente as diferentes funções do número: código, cardinalidade, ordina-
lidade e medidas.

Roda de Conversa
Na Roda de Conversa, os alunos entrarão em contato com uma parlenda, 

já conhecida por eles. Nessa parlenda, além das letras, surgem também os 
números. Cante pelo menos duas vezes e discuta com os alunos os questiona-
mentos dessa página.

Hora do desafio
Atividade 1
Material: lápis, borracha, revistas, jornais, livros de receita, panfletos, etc.

Professor, ainda em roda, faça um levantamento do conhecimento prévio dos 
alunos sobre números: para que servem, quando são usados, qual o menor núme-
ro que eles conhecem, qual o maior, em que situações eles os usam. Explore os 
números que conhecem e sua utilidade e dê outros exemplos. Leve para a sala 
revistas, jornais, livros de receita, livros de histórias, panfletos e peça-lhes que 
identifiquem números e suas funções. Em seguida, peça aos alunos que registrem 
os números que conhecem.
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Atividade 2
Material: caixa grande e todos os materiais possíveis de serem colocados na 

caixa e que explorem a função do número: régua, calculadora, objetos de medi-
das, relógio, fita métrica, trena, copos medidores, dados de diferentes formatos, 
dinheiro de brinquedo, balança de cozinha, panfletos e rótulos, coleções de tam-
pinhas e brinquedos, palitos, elásticos, fichas numeradas, calendário de mesa e 
de parede, quadro numérico, quadro valor de lugar, livro de receita, etc.

Professor, explique aos alunos o que é uma “caixa matemática” — uma caixa 
onde vamos colocar materiais em que aparecem números e materiais que utiliza-
remos nas aulas de Matemática para nos ajudar a resolver as atividades. Solicite 
que colaborem trazendo objetos de casa. A cada material apresentado pelos alu-
nos, antes de colocar na caixa, faça questionamentos como: “o que é?”; “qual a 
sua função?”; “quando usamos?”. Solicite que identifiquem onde está o número 
no material e como é que ele está representado: sozinho, com letras, com símbo-
los. Decore a caixa com os alunos e deixe na sala, lembre-se de usá-la em todas 
as aulas de Matemática e/ou quando considerar necessário e, principalmente, 
quando iniciar conteúdos novos dos eixos desta disciplina.

Atividades 3 e 4
Material: história dos números.

Após levantar o conhecimento prévio dos alunos na roda de conversa, leia para 
os alunos a história dos números e discuta com eles o que descobriram. Prepare 
um texto curto sobre a história dos números para deixar na caixa de matemática 
e faça uma cópia para colar no caderno de leitura.

Sugestão de livro: AMARAL, Rita de Cássia Pimpão Amaral. História dos núme-
ros. Joinville: Edições Sabida. Coleção Amiga Matemática. Disponível em: <http://
pt.slideshare.net/ilzavrg/a-origem-dos-nmeros-12948591>. Acesso em 26 nov. 
2015.

Atividades 5 e 6
Material: grade numérica do material de encarte.

Promova uma roda de contagem a partir do 1 e observe até que número os 
alunos conseguem contar, auxiliando aqueles que necessitem de ajuda. Explore a 
contagem oral dos alunos, incentivando-os. Indique o último número da contagem 
de um dos alunos e pergunte que número virá depois, para promover a ampliação 
da contagem. É muito importante realizar contagens orais com os alunos, pois 
elas englobam o conhecimento da sequência de números de um dígito, o conhe-
cimento das regularidades do sistema, a compreensão da transição dos números 
que terminam com 9 (a transição do 9 para o 10, do 19 para o 20, do 29 para o 
30), os “nós”, como são denominados por alguns autores, e as regras para a con-
tinuidade da contagem. Cabe ao professor estar atento e perceber o que cada um 
de seus alunos já conhece e criar situações que facilitem a aprendizagem. 

É grande a diversidade do conhecimento dos alunos sobre a contagem oral 
da sequência numérica; mesmo que eles tenham o domínio desse tipo de conta-
gem, não significa que conheçam os números ou sua escrita. Para complementar 
a atividade, confeccione um cartaz com um quadro numérico de 1 a 50. Cubra 
alguns números que o compõem e peça aos alunos que descubram quais são esses 
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números. Questione sobre as estratégias que utilizaram para descobri-los (por 
exemplo, contar de 1 em 1, ver o número anterior e o posterior, etc.). Prepare 
uma grade numérica de 1 a 50 para o caderno de leitura.

Atividade 7
Material: lápis, borracha e lápis de cor.

Explore a leitura e a escrita dos números. Verifique os procedimentos dos alu-
nos, se contam de um em um enquanto desenham os objetos, se estimam quantos 
objetos devem desenhar antes de fazê-lo, se contam os objetos desenhados de 
um em um, verificando se chegaram ao total necessário. Socialize os trabalhos e 
procedimentos.

Atividade 8
Material: lápis, borracha e bilhetes para responsáveis.

Comente com os alunos que é muito comum preenchermos fichas com infor-
mações em bancos, na escola, em posto de saúde, etc. Leia a ficha garantindo 
que todos os alunos saibam quais as informações estão sendo solicitadas. Solicite 
aos alunos que realizem a pesquisa em casa com um adulto. Lembre-se de enviar 
um bilhete para os responsáveis explicando a atividade e como eles devem ajudar. 

No dia marcado para a devolução da tarefa, em roda, peça aos alunos que 
contem como foi a realização da mesma, ouça com atenção a fala dos alunos 
e escolha alguns itens, como o número de irmãos ou data de aniversário, para 
realizarem comparações. Para complementar a atividade, faça um cartaz com 
a compatibilização dos dados comuns, por exemplo, quantos alunos têm apenas 
1 irmão, quantos têm dois, quantos têm 3. Repita o processo com as idades das 
crianças.

Atividades 9 e10
Material: lápis e borracha.

Pergunte aos alunos se eles usam telefone e se conhecem o número de tele-
fone de suas casas. Indague se sabem alguns números de telefones de cor e para 
que servem esses números. Comente que os números de telefone são códigos 
que permitem contatar as pessoas e que, por esse motivo, não é conveniente 
dar o número de telefone para pessoas que não conhecem. Siga as orientações 
da comanda e lembre-se de explorar com os alunos as diferenças entre números 
de telefone fixo, de telefone móvel e de emergência, que têm apenas 3 digitos, 
facilitando a memorização da população.

Atividade 11
Material: lápis, borracha e calendários do mês de diferentes tipos: de mesa, 

de parede, de bolso.

Pergunte aos alunos se já viram um calendário e peça que o descrevam. Incen-
tive-os a perceber que o calendário é composto pelos meses do ano e que cada 
mês tem um número de dias. Comente sobre “os nomes” dos dias da semana (há 
uma lista no caderno de leitura) e faça perguntas como: “em que dia da semana 
estamos?”; “que dia da semana vem antes de domingo?”; “e depois de terça-
-feira?”. Complemente a atividade  perguntando: “em que mês estamos?”; “qual 



220

M
at

em
át

ic
a

o nome do mês passado?”; “qual será o próximo mês?”; “qual o dia da semana que 
corresponde ao último dia deste mês?”; “qual o dia da semana que corresponde 
ao primeiro dia do próximo mês?”; “quantas semanas têm este mês?”; “quantos 
são os sábados?”; “em quais dias não há aula?”.

 Proponha a contagem oral dos dias do mês para o reconhecimento das escri-
tas numéricas, primeiramente a partir do dia 1; em outro momento, sugira que 
contem a partir do dia em que está sendo realizada a aula, por exemplo, dia 15. 
Ao começar a contar a partir do 15, estará sendo feita uma sobrecontagem. Nesse 
caso, inicia-se a contagem falando o número que indica a data atual e segue-se 
a partir dele; pode-se também contar da data atual, em ordem inversa, até o 
primeiro dia do mês. Retome a atividade com os calendários dos meses seguintes. 
Em seguida, preencha o calendário coletivamente.

Observação: orienta-se que o calendário não é adequado para trabalhar as re-
gularidades do sistema de numeração decimal. Para este objetivo, recomenda-se 
a grade numérica.

Atividades 12 e 13
Material: lápis e borracha.

Comente com os alunos que eles, agora, irão explorar um quadro numérico, 
isto é, um quadro composto por números escritos em ordem crescente, que se 
inicia no um e, nesta atividade, vai até o 30. Convide os alunos a recitarem, oral-
mente, a sequência de 1 a 30. Depois, explore o quadro numérico da atividade. 
Peça aos alunos que descubram quais são os números ausentes no quadro. Ques-
tione sobre as estratégias que utilizaram para descobri-los (por exemplo, contar 
de 1 em 1, ver o número anterior e o posterior, etc.).

Explore a grade numérica com os alunos e solicite que eles mostrem onde es-
tão alguns números. Ao ditar os números, na atividade 13, aproveite para realizar 
uma sondagem dos números. Sugerimos perguntar a idade deles, o ano em que 
estamos, números “opacos” (11, 14,15), números “transparentes” (16, 17, 18, 
38...), números “redondos ou nós” (10, 20, 30...). Quando terminar, explore a es-
crita de cada número, pedindo a alguns alunos que escrevam na lousa os registros 
que fizeram. É importante confrontar as diferentes representações de um mesmo 
número, solicitando que justifiquem. 

A leitura e a exploração de grades ou quadros numéricos favorecem a inves-
tigação e a construção de regularidades do sistema numérico. Pode ser uma 
etapa desafiadora por desencadear discussões, em que os alunos são convidados 
a justificar suas hipóteses e a confrontá-las com as de colegas. A reflexão com 
o recurso do quadro numérico pode ser feita todos os dias em atividades orais, 
não necessariamente com registro do aluno, mas proporcionando situações que 
o façam refletir sobre as regularidades numéricas, por exemplo, de que forma 
terminam os números que estão na coluna do 10 ou como se iniciam os números 
da primeira linha, etc. As primeiras tabelas devem começar com 1 e não com 
0, pois muitos alunos se apoiam na contagem para encontrar as escritas que 
não conhecem. Prepare uma lista com os números de 1 a 20 por extenso para o 
caderno de leitura.



221

Atividade 14
Material: lápis e borracha.

Pergunte que número está coberto por cada um dos cartões coloridos e faça 
questões para explorar outras regularidades desse quadro, como: “o que há de 
comum entre os números registrados nas mesmas colunas dos que foram cobertos 
pela cartela verde?”; “e dos que foram cobertos pela vermelha?”; “e pela laranja? 
(verifique se percebem que os números de cada coluna terminam com o mesmo 
algarismo)”; “o que descobriram nas linhas cobertas (cartelas laranja e verde)?”.

É importante discutir a adição de mais 1 unidade nesta sequência numérica. 
Explore a leitura dos números do quadro em ordem crescente e decrescente e 
pergunte, por exemplo, o que vem antes ou depois de determinado número, em 
que linha estão os números que começam com 3, em que coluna estão os números 
que terminam com 3, etc.

Aproveite a atividade para propor questionamentos que levem os alunos a 
refletir sobre qual número devem olhar para decidir qual o maior e qual o menor, 
pois este conhecimento será utilizado quando forem solicitados à realizar a  orde-
nação dos números. Observe pelas respostas se os alunos compreendem como os 
números crescem horizontalmente e verticalmente.

Atividade 15
Material: lápis, borracha e materiais de contagem da caixa matemática.

Nesta atividade é importante, antes dos alunos contarem os brinquedos, que 
estimem qual das coleções tem mais objetos. Chame alguns alunos para dizer a 
estimativa e anote os valores na lousa. Ao final, compare os resultados com as 
estimativas e peça que socializem as diferentes estratégias que utilizaram para 
contar os brinquedos. Continue a atividade com os questionamentos propostos e 
utilize material manipulável para auxiliar na resolução.

Sugestão: utilize materiais manipuláveis da caixa matemática para realizar a 
atividade no concreto.

Atividade 16
Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 14. Prepare uma lista com os números de 21 a 
50 por extenso para o caderno de leitura.

Atividades 17 e 18
Material: lápis, borracha e materiais da caixa de matemática em que apare-

çam números ordinais.

Professor, essa atividade tem como objetivo discutir a função ordinal dos nú-
meros, ou seja, situações em que os números são usados como memória de po-
sição. Explore outras situações que exigem a determinação de uma posição em 
uma sequência ordenada numericamente: agendas, lugar na fila, na lista de cha-
mada, no álbum de figurinhas, etc. Prepare uma lista com os números ordinais 
para o caderno de leitura.
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Atividade 19
Material: lápis e borracha.
Organize a classe em grupos de alunos e distribua alguns  materiais separados 

em saquinhos com quantidades diferentes. Pergunte como fariam para saber se a 
quantidade de objetos nos pacotinhos é igual ou diferente, sem contar de 1 em 
1.  Antes de contar, escreva as estimativas na lousa. Verifique se a contagem foi 
próxima das estimativas, indicando a que chegar mais perto. Por fim, peça-lhes 
que marquem no quadro o número de cada material que contaram. Dê um tempo 
para que realizem a atividade e discuta os procedimentos.

Atividade 20
Material: lápis e borracha.
Peça aos alunos que observem a ilustração e façam estimativas e antecipações 

da maior e da menor coleção. Depois, leia o enunciado e comente que, ao organi-
zar uma festa ou um lanche, precisamos saber quantas pessoas foram convidadas 
e, então, estimar o número de copos, pratos, bebidas etc. Solicite aos alunos 
que relatem como pensaram e socialize as estratégias que eles usaram: desenho, 
marcas, contagem, etc.

Atividade 21
Material: lápis e borracha.
Primeiro, explore a ilustração e pergunte aos alunos de que forma acham que 

os ovos podem ser contados. Leia as questões em voz alta e determine um tempo 
para que os alunos as resolvam. Proponha a socialização oral dos diferentes pro-
cedimentos que eles utilizaram para encontrar a solução de cada questão: com 
desenho ou com apoio da contagem.

Atividade 22
Material: lápis e borracha.
Em uma conversa com a turma, faça questionamentos  como: “vocês gostam 

de doces?”; “de quais doces vocês gostam?”. Faça uma votação dos doces apre-
sentados na atividade com os alunos e registre os resultados em uma tabela, que 
pode ser feita por você na lousa. Solicite que preencham a tabela da atividade 
com os resultados e explore a leitura, fazendo as perguntas propostas na ativida-
de. Comente que toda tabela tem um título e uma fonte e incentive-os a indicar a 
fonte dessa tabela: poderão surgir respostas como: “a pesquisa foi realizada com 
a turma X”. Peça para preencherem, na atividade, a fonte dessa tabela. Prepare 
uma lista de doces para o caderno de leitura.

Atividades 23 e 24
Material: lápis, borracha e materiais de contagem da caixa matemática.
Antes de iniciar a atividade 23, explore oralmente alguns fatos fundamentais 

da adição; por exemplo, pergunte o resultado de 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, etc. Ofereça 
outros desafios de adições de duas parcelas, cujos resultados sejam 8, 9, 6, etc. 
Você pode propor que os alunos resolvam oralmente outras situações. 

Antes de iniciar a atividade 24, faça, também oralmente, algumas questões 
que explorem a descoberta dos alunos, como: “se 7–3 = 4, qual é o resultado de 
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70–30?”. Depois da realização da atividade, proponha outras subtrações que pos-
sam ser feitas com dezenas exatas. Sugira o uso dos materiais manipulativos da 
caixa matemática para que os alunos realizem a contagem.

Atividade 25
Material: lápis e borracha.
Leia com os alunos e pergunte que informações há na tabela. Solicite aos 

alunos que socializem as estratégias escolhidas para responder às questões, espe-
cialmente a questão (c).

Atividades 26 e 27
Material: lápis, borracha e calculadora.
Providencie com antecedência algumas calculadoras. Dê pelo menos uma cal-

culadora a cada grupo. Pergunte sobre a utilização desse instrumento. Proponha 
aos alunos que explorem os teclados, estimulando a leitura dos números e dos 
símbolos que aparecem. 

Após a exploração da calculadora, dite números para que sejam digitados na 
calculadora. Dite, por exemplo, 21, sem dar muito espaço na fala entre a palavra 
vinte e a palavra um, para que os alunos não escrevam 201. Dite os seguintes nú-
meros: 12, 21, 34, 43,51, 15, 24, 42, 23 e 32. A cada número, faça uma discussão 
coletiva e peça que alguns alunos com hipóteses diferentes registrem na lousa a 
escrita que  consideram adequada, para que seja explorada objetivando a escrita 
correta desses números. 

Na atividade 27, peça que observem as imagens das calculadoras e façam co-
letivamente a leitura de cada número. Depois, pergunte: “qual o maior número 
que aparece nesses visores?”; “e qual o menor?”. Peça aos alunos que justifiquem 
suas respostas.

Atividade 28
Material: lápis e borracha.
Mostre que a organização dos brinquedos foi apresentada numa tabela e leia 

com os alunos o nome de cada dia da semana e o brinquedo correspondente. Peça 
que socializem as respostas. Depois da resolução, pergunte por que o sábado e o 
domingo não aparecem na tabela. Espera-se que os alunos já saibam que esses 
dias são conhecidos como o fim de semana.

Atividade 29
Material: lápis e borracha.
Organize os alunos em duplas e incentive-os a utilizar e registrar diferentes 

estratégias para resolver o desafio. Depois, solicite que socializem essas estraté-
gias.

Atividade 30
Material: lápis, borracha e materiais de contagem da caixa matemática.
Siga as orientações das atividades 23 e 24.
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Atividade 31
Material: lápis, borracha e materiais de contagem da caixa de matemática.

Professor, dê um tempo para que os alunos resolvam as questões sozinhos; 
depois, permita que sentem-se em duplas para discutirem as diferentes es-
tratégias. 

Selecione estratégias de resoluções diferentes para socializar e registrar na 
lousa. Discuta com os alunos as resoluções mais adequadas. Este procedimento 
pedagógico é fundamental para que os alunos avancem em suas hipóteses de 
resolução de situações problema, portanto é imprescindível que seja aplicado.

Atividades 32 e 33
Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da  atividade 16.

Atividade 34
Material: lápis e borracha.

Proponha uma pesquisa na internet ou na biblioteca da escola para encontrar 
outros livros que têm números no título. Faça uma lista com os alunos e desafie-os 
a fazer a leitura. Sugestões: Branca de os 7 anões, Os 10 sacizinhos, O lobo e os 7 
cabritinhos, Ali Babá e os 40 ladrões, As mil e uma noites, Cachinhos dourados e 
os 3 ursos, Os 4 músicos de Bremen, etc.

Atividades 35 e 36
Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da comanda. É importante se atentar para a variação do 
vocabulário utilizado:  ordem crescente — do menor para o maior; ordem decres-
cente — do maior para o menor. Sempre que possível, retome a atividade com os 
alunos. Aproveite para brincar com as parlendas que fazem contagem regressiva.

Atividade 37
Material: lápis, borracha e materiais de contagem da caixa matemática.

Siga as orientações da atividade 31.

Pense e Responda
Leia o enunciado e as alternativas da atividade com os alunos. Repita a lei-

tura, no máximo duas vezes, e solicite que escolham e marquem com um x a 
alternativa que acharem correta. O importante nessa atividade é verificar o que 
aprenderam sobre o assunto ou conteúdo solicitado. É também uma oportunidade 
de aprenderem como se faz para responder corretamente às questões de uma 
avaliação. Lembre-se, a maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não 
tem autonomia de leitura, por isso é importante que você leia as questões e as 
alternativas e explique a eles como se procura a alternativa correta. Oriente-os 
para que não falem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 2
A MATEMÁTICA
FAZ PARTE DA FESTA 

Objetivos:
• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto 

social (para quantificar, ordenar, codificar, medir), em situações-pro-
blema que envolvam a construção da sequência numérica, procedi-
mentos de contagens e medidas presentes em seu cotidiano.

• Explorar as escritas numéricas levantando hipóteses sobre elas, com 
base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral 
e de registros pessoais.

• Resolver situações-problema que envolvam significados das ope-
rações — juntar, acrescentar, tirar, comparar, completar, repartir 
igualmente - por meio de estratégias e registros pessoais.

• Construir formas pessoais de registro para comunicar informações e 
fazer a leitura de tabelas simples e localizar dados nessas tabelas.

• Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e des-
locar-se em espaços como a sala de aula e a escola.

• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos, considerando suas 
formas.

Início de conversa
 Assim como a criança constrói hipóteses sobre as escritas numéricas e 

procedimentos pessoais de resolução de problemas e de cálculos, ela tam-
bém constrói hipóteses sobre o espaço e as formas que a rodeiam. O espaço 
percebido por ela lhe possibilitará a construção de um espaço representati-
vo. Nesse sentido, o trabalho pedagógico com a identificação, localização e 
representação do espaço ocupado pela criança ou por objetos, relacionado a 
outros espaços e ambientes, é de suma importância porque amplia a relação 
(posição, localização) num determinado espaço.

Atividades 1 e 2
Material: lápis e borracha.
Após realizar a atividade, percorra com os alunos locais da escola, explo-

rando a localização e pontos de referência (perto do bebedouro, ao lado da 
biblioteca, etc.). Peça para os alunos levarem uma folha ou o caderno para re-
gistrarem (por meio da escrita ou do desenho) o que observarem, pois em outra 
aula o assunto será retomado.

Atividades 3, 4 e 5
Material: lápis e borracha.
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Pergunte se alguém conhece a brincadeira de caça ao tesouro e, em caso 
afirmativo, peça que explique aos colegas. Se nenhum aluno conhecer, você 
deverá explicar para eles. Oriente-os da seguinte maneira: três alunos saem da 
sala e os outros escondem o tesouro previamente combinado; chame de volta 
os alunos que irão procurar o tesouro e lhes dê pistas como: “o tesouro está es-
condido na fila perto da porta”; “está atrás da cadeira com uma mochila verme-
lha”. Se as pistas não forem suficientes, dê outras dicas. Essa brincadeira pode 
ser repetida em outras aulas. Após a realização da brincadeira, proponha aos 
alunos que desenhem a situação vivenciada na atividade e peça que troquem 
seus desenhos com os colegas, para que complementem com alguma informa-
ção. Analise as produções dos alunos e verifique se reconhecem o espaço da sala 
de aula, objetos que podem indicar pontos de referência, etc. 

Atividade 6
Material: lápis, borracha e sólidos geométricos.
Antes de iniciar a atividade, organize os alunos em círculo. Ofereça sólidos ge-

ométricos e alguns objetos, como caixas, bolinhas e latas, para que os manipulem 
e associem os sólidos aos objetos. Peça a alguns alunos, um por vez, que escolham 
um sólido e o descrevam para que os colegas adivinhem qual é sem vê-lo. 

Proponha que agrupem os sólidos e os objetos que tenham uma caracterís-
tica em comum. Verifique se juntam em dois grupos, por exemplo: os arredon-
dados e os não arredondados; os com pontas e os sem pontas. Acompanhe a 
tarefa e faça intervenções. Prepare uma lista com os sólidos geométricos e seus 
respectivos nomes para o caderno de leitura.

Atividade 7
Material: lápis, borracha e sólidos geométricos.
Retome com os alunos a manipulação dos sólidos geométricos para que con-

tem seus vértices. Comente que as “pontas” das formas geométricas são cha-
madas de vértices. Dê exemplos explorando essas características em algumas 
dessas formas e discuta a ausência delas em formas arredondadas. 

Atividade 8
Material: tesoura e material de encarte.
Organize os alunos em duplas e questione se já brincaram de jogo da me-

mória. Se algum aluno souber, peça-lhe que explique para os colegas. Leia as 
regras com os alunos e acompanhe-os em suas estratégias durante o jogo.

Atividade 9
Material: lápis, borracha, breve biografia de Tarsila do Amaral e outras ima-

gens das obras da artista. 
Antes de iniciar a atividade, apresente à turma um pouco da história e da 

obra da pintora Tarsila do Amaral. Para isso, solicite a ajuda do professor de 
Arte. Ao final do trabalho, proponha uma exposição no pátio da escola. Lembre-
-se de preparar o material antecipadamente com os alunos, pedindo que recor-
tem várias formas coloridas. 

Atividade 10
Material: lápis e borracha.
Para essa atividade, é importante explorar coletivamente uma figura, mode-

lizando a atividade, a fim de que o aluno visualize o número de lados das figuras 
antes de iniciar a proposta. Um bom recurso para essa atividade é a utilização 
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da lousa digital para projetar as imagens. Solicite a colaboração do professor de 
Arte para desenvolver as atividades. Prepare uma lista com as figuras geométri-
ca planas e seus nomes para o caderno de leitura.

Atividades 11, 12 e 13
Material: lápis, borracha, tangram, tesoura, material do encarte e história 

do tangram.
No primeiro contato com o jogo, os alunos devem explorar as peças  livremen-

te. Em seguida, converse com eles sobre o jogo e leia um texto que fale sobre a 
origem do Tangram. Prepare a história do tangram para o caderno de leitura.

Conhecendo o Tangram

O Tangram é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Ao contrário de 
outros quebra-cabeças ele é formado por apenas sete peças com as quais é 
possível criar e montar cerca de 1700 figuras entre animais, plantas, pessoas, 
objetos, letras, números, figuras geométricas e outros. As regras desse jogo 
consistem em usar as sete peças em qualquer montagem colocando-as lado a 
lado sem sobreposição.

Há uma lenda sobre esse material de que um jovem chinês despedia-se de 
seu mestre, pois iniciaria uma grande viagem pelo mundo.

Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e 
disse:

— Com esse espelho você registrará tudo o que vir durante a viagem, para 
mostrar-me na volta.

O discípulo surpreso, indagou:
— Mas mestre, como com um simples espelho,  poderei eu lhe mostrar tudo 

o que encontrar durante a viagem? No momento em que fazia esta pergunta, 
o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-se em sete peças.

Então o mestre disse:
— Agora você poderá com essas sete peças, construir figuras para ilustrar 

o que viu durante a viagem.
Lendas e histórias como essas sempre cercam objetos ou fatos de cuja ori-

gem temos pouco ou nenhum conhecimento, como é o caso do Tangram. Se 
for ou não verdade, pouco importa: o que vale é a magia, própria dos mitos 
e lendas.

 CÂNDIDO, Patrícia. Conhecendo o Tangram. In: SMOLE, Kátia C. S. Figuras e formas. 
Porto Alegre: Artmed, 2003. v. 3. Coleção Matemática de 0 a 6.

Explore cada peça do jogo, destacando suas características, semelhanças e 
diferenças.

Pense e Responda
Leia o enunciado e as alternativas da atividade com os alunos. Repita a lei-

tura, no máximo duas vezes, e solicite que escolham e marquem com um  x  a 
alternativa que acharem correta. O importante nessa atividade é verificar o que 
aprenderam sobre o assunto ou conteúdo solicitado. É também uma oportuni-
dade de aprenderem como se faz para responder corretamente às questões de 
uma avaliação. Lembre-se, a maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda 
não tem autonomia de leitura, por isso é importante que você leia as questões e 
as alternativas e explique a eles como se procura a alternativa correta. Oriente-
-os para que não falem as respostas em voz alta.



228

M
at

em
át

ic
a

UNIDADE 3
PESOS, TAMANHOS
E MEDIDAS 

Objetivos:

• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto 
social (para quantificar, ordenar codificar, medir), em situações-pro-
blema que envolvam a construção da sequência numérica, procedi-
mentos de contagens e medidas presentes em seu cotidiano.

• Explorar as escritas numéricas levantando hipóteses sobre elas, com 
base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral 
e de registros pessoais.

• Explorar procedimentos de comparação entre duas grandezas — como 
comprimento, massa, capacidade — fazendo uso de alguns instrumen-
tos de medidas e utilizando informações sobre tempo e temperatura.

• Construir formas pessoais de registro para comunicar informações e 
fazer a leitura de tabelas simples e localizar dados nessas tabelas.

Início de conversa
 Para trabalhar pesos, tamanhos e medidas são inúmeras as oportunidades 

de utilizar-se de situações do cotidiano.
Deve-se levar em consideração que os alunos podem aprender, também, 

fora da sala de aula. A partir desses conhecimentos e das situações diárias é 
que a matemática intervém para promover a ampliação e a sistematização.

Nas atividades propostas nesta unidade de ensino, você perceberá que todo 
conteúdo novo parte de algo que o aluno já conhece, para que ele entenda 
que a matemática não é desvinculada da vida.

Professor, não existe receita pronta, você, diante da realidade de sua sala 
de aula, deve buscar maneiras de usar o conhecimento matemático cotidiano  
de seus alunos; esse desafio, se aceito de fato, pode revolucionar e, principal-
mente, tornar muito mais fascinante a aprendizagem da matemática.

Hora do desafio
Atividades 1 e 2
Material: lápis, borracha, livros e/ou fichas de receitas e objetos de medidas.
Explore os materiais de medidas da caixa matemática e a função social 

dos números na receita. Inicie fazendo um levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos sobre os instrumentos de medida e pergunte se eles já 
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ajudaram alguém a preparar uma receita. Faça o levantamento do repertório 
dos tipos de instrumentos de medida que aparecem nessa situação, listando 
na lousa os instrumentos indicados por eles. 

Leia o texto inicial e peça que observem a ilustração. Solicite que iden-
tifiquem os ingredientes e levantem hipóteses sobre qual instrumento pode 
ser usado para medir a água, o coco, o açúcar e a abóbora. Realize a leitura 
coletiva da receita de doce de abóbora da dona Ilza e faça questões que le-
vem à identificação de como os ingredientes foram medidos e compare com 
as hipóteses dos alunos. 

As atividades dessa página permitem a identificação de instrumentos de 
medida caseiros usados para determinadas grandezas e o desenvolvimento de 
estratégias de medida. Apresente aos alunos receitas com ingredientes que 
podem ser medidos com xícara ou copo, como óleo, leite, água e açúcar, e 
receitas de bolo em que aparecem diferentes instrumentos para medir leite, 
como xícara, copo americano, medidor e outros. Se possível, faça uma receita 
de bolo com os alunos, para que eles vivenciem e explorem como os ingredien-
tes podem ser medidos com os instrumentos. Observe os desenhos dos alunos 
para identificar se houve ampliação de seu repertório sobre os instrumentos 
de medida utilizados no cotidiano. 

Atividades 3, 4, 5, 6 e 7
Material: lápis e borracha.
Solicite  aos alunos que registrem as estimativas, primeiramente em seus 

cadernos. Depois, oriente-os para que realizem a medição e verifiquem se o 
resultado estava certo, próximo ou longe do valor que eles mediram. 

Atividades 8, 9 e 10
Material: lápis e borracha.
Explique aos alunos que agora vamos usar os passos para medir. Questione-

-os sobre como descobrir quem tem o passo maior e o menor. Deixe que os 
alunos descubram que o tamanho dos passos difere de uma pessoa para outra, 
ocasionando, portanto, resultados diferentes nas medições com os passos. 
Socialize as medidas encontradas por alguns alunos e peça a eles que compa-
rem e verifiquem se são iguais e por que temos medidas diferentes. É muito 
importante que as intervenções provoquem a reflexão por parte dos alunos ao 
invés de dar respostas prontas.

Atividade 11 e 12
Material: lápis e borracha.
Siga as orientações da atividade 8.

Atividade 13
Material: lápis e borracha.
Chame quatro alunos para a frente da sala e peça que coloquem as mãos de 

encontro com as mãos dos colegas. Questione: “quem tem a maior e a menor 
mão?”. Explique o que é o palmo e dê alguns exemplos com seu palmo, me-
dindo a mesa, a lousa e a largura do armário. Continue a atividade seguindo 
as orientações do livro do aluno.
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Atividades 14 e 15 
Material: lápis e borracha.
Explique aos alunos que as medidas não padronizadas são utilizadas apenas 

em situações individuais, por exemplo, para verificar se um armário cabe no 
quarto. Porém, por causa dos tamanhos diferentes de nossos pés, passos e pal-
mos, houve a necessidade de padronizarmos as unidades de medida. Mostre 
uma fita métrica aos alunos (neste momento, é importante que eles tenham 
também uma fita em mãos, mesmo que seja uma por grupo) e questione: 
“como é a fita métrica?”; “você sabe usar a fita métrica?”; “quem trabalha 
com este instrumento de medição?”; “que números aparecem nesta fita?”.  
Peça-lhes que observem o comprimento equivalente a um metro e pergunte 
se conhecem outros objetos podem ser medidos com o metro.

 Atividades 16 
Material: lápis, borracha, régua, fita métrica e barbante.
Converse com os alunos sobre qual dos objetos escolares é usado para me-

dir comprimento. Peça que comparem a régua com a fita métrica e pergunte: 
“qual o instrumento mais apropriado para medir o comprimento da página do 
livro que estão usando? Por quê?”. Proponha as outras comparações solicitadas 
no livro do aluno.

Atividades 17, 18 e 19
Material: lápis, borracha, régua e fita métrica.
Organize os alunos em grupos e proponha que estimem e registrem o com-

primento da lousa, da sala de aula e a largura do armário. Após os alunos 
estimarem, peça que cada grupo escolha um aluno para realizar a checagem. 
Compare algumas medidas e questione a maior e a menor. Proponha que, ao 
final, realizem a medição usando fita métrica e/ou régua e registrem no livro.

Atividade 20
Material: lápis, borracha e balança de banheiro.
Para trabalhar medidas de massa (peso), há necessidade de se trazer uma 

balança de banheiro ou utilizar a balança que a escola possui, para pesar os 
alunos e dar continuidade às atividades de comparação e registros. Verifique 
se o professor de Educação Física pode ajudá-lo nessa tarefa.

Atividades 21, 22 e 23
Material: lápis, borracha, garrafas PET e copos de plástico de vários tama-

nhos.
Na atividade 21, é solicitado aos alunos que percebam, pelos estudos já re-

alizados, como é possível medir a água. Na atividade 22, peça-lhes que tragam 
garrafas PET e copos de plástico de vários tamanhos. Se for possível, leve-os a 
um espaço com pia e torneira para que façam as suas experiências.

Após isso, passe aos registros. Explique aos alunos que as embalagens sem-
pre trazem informações sobre as quantidades dos produtos, apresentando-as 
em quilogramas ou em litros e mililitros. Portanto, peça-lhes que pesquisem 
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nos rótulos das garrafas a capacidade que cada uma apresenta e respondam 
aos questionamentos do livro.

Atividade  24
Material: lápis, borracha e folhetos de supermercado.
Na atividade 18, os alunos trarão para a sala folhetos de promoções de su-

permercados para recortarem imagens de produtos vendidos em litros.

Atividade 25
Material: lápis e borracha.
Verifique os conhecimentos prévios e o repertório dos alunos sobre medidas 

de comprimento. Se indicarem instrumentos de medida convencionais, valide-
-os, mas atenha-se aos meios não convencionais.  

Anote na lousa as indicações mais adequadas e observe as estratégias que 
seus alunos apresentam. Faça perguntas como: “podemos confiar nesse pro-
cedimento?”; “vocês acham que a distância entre as traves é a mesma com 
qualquer criança medindo com o próprio pé?”; “o que acontece em um jogo 
se houver diferença entre as distâncias das traves nos dois gols?”. Espera-se 
que com essa discussão os alunos entendam que é preciso determinar um pa-
drão para a medição da distância das traves. Dê um tempo para que levantem 
hipóteses e respondam à atividade. Peça a alguns alunos que leiam suas res-
postas e questione a classe sobre a validade delas. Anote na lousa as sugestões 
encontradas nas respostas e discuta suas aplicações.

Pense e Responda
Leia o enunciado e as alternativas da atividade com os alunos. Repita a 

leitura, no máximo duas vezes, e solicite que escolham e marquem com um  x  
a alternativa que acharem correta. O importante nessa atividade é verificar o 
que aprenderam sobre o assunto ou conteúdo solicitado. É também uma opor-
tunidade de aprenderem como se faz para responder corretamente às ques-
tões de uma avaliação. Lembre-se, a maioria de seus alunos, nessa época do 
ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso é importante que você leia 
as questões e as alternativas e explique a eles como se procura a alternativa 
correta. Oriente-os para que não falem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 1
INVESTIGANDO SERES VIVOS 
NOS AMBIENTES

Objetivos:
• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos 

para participar da investigação sobre o meio ambiente onde vive 
e interage, identificando seus componentes vivos (animais e plan-
tas) ou não vivos (solo, rochas, ar, calor etc.), isto é, o meio físico 
característico no lugar onde vive ou lugares distantes.

• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus 
materiais ou materiais que vêm da natureza.

• Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras 
representações gráficas, suas perguntas, suposições, dados e conclu-
sões, valorizando as diferentes observações dos colegas e utilizando 
as informações obtidas para justificar suas ideias e registros.

Início de conversa
Ao se discutir o Ensino de Ciências, faz-se necessário entender que a 

concepção proposta no material tem como objeto de estudo o Ecossistema 
e suas inter-relações. 

O homem cria ambientes e modifica o meio, porém dentro de um espaço con-
creto, formado e pré-estabelecido. Esse mesmo espaço, que pode ser considerado 
objeto de estudo em Geografia, será estudado em Ciências, identificando-se os 
elementos bióticos (seres vivos) e abióticos (elementos não vivos) que compõem 
um ambiente, numa relação dinâmica para formar um ecossistema. 

A mudança de paradigma no ensino de Ciências dar-se-á a partir do 
momento em que rompe-se com a concepção estanque, onde os elemen-
tos que compõem a natureza são estudados de forma isolada, sem que o 
homem se identifique como um ser vivo inserido nesse mesmo ambiente. É 
fundamental que o conhecimento oportunize a compreensão de que nada 

Atenção professor!
As atividades das Unidades do 1° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a Grade Curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.



233

existe de forma isolada em um ambiente, porque tudo depende de tudo.
Em Ciências, para que se possa desenvolver as capacidades explicitadas 

nos objetivos, faz-se necessário compreender a educação científica como 
parte integrante de um processo intermitente de “alfabetização cientí-
fica”. Assim, é extremamente importante ter-se como ponto de partida 
o saber que o aluno já possui, estimulando a compreensão científica dos 
fenômenos e favorecendo a construção de novos conhecimentos. 

Para trabalhar com os objetivos propostos para esta unidade, crie oportuni-
dades para que os alunos troquem observações a respeito do meio que os cerca.

Organize com a turma um passeio aos arredores da escola. Aproveite e 
traga uma lista de locais possíveis de serem visitados para que façam a sua 
escolha. Mostre que é importante respeitar a escolha feita pela maioria, 
pois isso é necessário para conviver em grupo. Desta forma, serão traba-
lhados conteúdos atitudinais.

Inicie a Roda de Conversa instigando-os para que antes de chegarem ao 
local escolhido pela maioria, falem o que imaginam que poderão encon-
trar; que contem a respeito de lugares em que costumam passar os finais 
de semana ou feriados. Ou seja, oportunize a troca de experiências do dia 
a dia de cada um, buscando discutir o que identificam nos ambientes.

Hora do Desafi o 
Inicia-se com a visita a um ambiente previamente escolhido por eles. 

Incite a curiosidade dos alunos, dizendo que farão um passeio em um local 
onde observarão vegetais e animais que de alguma forma ali vivem.

Crie expectativas em relação ao tipo de seres vivos que poderão encontrar. 
Se grandes ou pequenos, como se alimentam, etc. Essas expectativas serão 
criadas de acordo com o local que você previamente selecionou. Explique que 
poderão observar várias espécies de seres vivos. Se for um local próximo, que 
tenha apenas árvores, deixe-os curiosos para que encontrem os animais que 
vivem no local: minhocas, joaninhas, tatuzinhos de jardim, borboletas, passa-
rinhos, enfim, um mundo que deverá ser descoberto pelos alunos.

A atividade 1 envolve uma situação de escrita. Nesta etapa de escola-
ridade, é possível que a maioria dos alunos necessite de auxílio. Por isso, 
sugerimos que nesta atividade e nas demais situações, você organize um 
encaminhamento coletivo, construindo com eles a resposta na lousa, para 
que, em seguida os alunos copiem.

Desta forma na atividade 1, ao elaborar uma lista de seres vivos prová-
veis de se encontrar em cada ambiente sugerido, o aluno terá possibilidade 
de levantar hipóteses, para em seguida comprová-las por meio da observa-
ção dos animais e vegetais no local visitado.

Para realizar o registro proposto nas atividade 2 a 6, oriente-os para 
que coletem restos de folhas, gravetos, pedrinhas, penas, tudo que possa 
auxiliar na análise do tipo de seres vivos que convivem nesse ambiente. 
Para tanto, é importante que levem uma pequena caixa onde deverão colo-
car tudo o que coletarem, e também uma lupa que auxiliará na observação. 
Esse procedimento poderá ser feito em equipes previamente organizadas.

Pergunte para os alunos como farão para agrupar os elementos que co-
letaram. Crie condições para que encontrem uma forma de classificação. 
Instigue-os em relação ao que estão observando, perguntando se podem 
ser agrupados pela cor, pelo formato, pelo tamanho, enfim, faça-os perce-
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ber que, ao agrupar os elementos coletados, estarão criando um critério 
para separá-los, procedimento necessário para a realização de uma inves-
tigação. Por exemplo: separar todas as folhas, todas as pedrinhas, todos os 
gravetos, penas, flores. Dependerá da coleta feita. As folhas poderão ser 
novamente separadas por cor, tipo, etc.

Após agruparem os elementos, oportunize que cada aluno explique qual 
o critério utilizado para juntar os elementos coletados.

Ressalte a valorização e a preservação das espécies para a qualidade de 
vida do meio em que vivem.

Professor, nas atividades 3, 5 e 6 em que se solicita ao aluno registrar 
por meio de desenho ou escrita é importante oportunizar a criação de uma 
legenda explicativa do desenho.

Para a atividade 7 os alunos irão recortar do Material de Encarte as 
peças para montar um jogo de tabuleiro e jogá-lo em dupla ou trio. Na ati-
vidade 8, convide os alunos a criarem um novo jogo de percurso. Invente 
novas regras para ele sendo você o escriba. Ex: cuidado com a joaninha – 
pule uma casa; ajude a formiga a transportar uma folha – fique uma rodada 
sem jogar.

Você pode usar o papel pardo e construir um jogo “gigante” para brin-
carem no pátio.

O texto a seguir orienta você sobre as diferenças entre animais e vegetais.

A Terra é habitada por milhões de seres - Os seres vivos são formados por 
células 

Os organismos vivos são formados por diferentes tipos de tecidos, que formam 
a pele, a raiz, o caule, os músculos etc. 

Apesar de todos os animais e vegetais serem formados por células existem 
diferenças entre a célula animal e a vegetal. 

Os animais e os vegetais possuem capacidade de movimentação 
Quando nos referimos à capacidade de movimentação, estamos falando de 

uma ação voluntária, que um ser vivo faz por si próprio. Nas plantas, a consta-
tação dos movimentos requer uma observação mais cuidadosa pois ocorre mais 
lentamente. Por exemplo, se girarmos o vaso de uma planta que fica perto da 
janela, suas folhas se moverão lentamente, até ficarem voltadas em direção à 
fonte de luz. Essa movimentação, no entanto, demorará vários dias. 

Os animais e vegetais precisam de alimento
Não se pode conceber a vida sem a presença de energia. Energia é o “combus-

tível” necessário para que o ser vivo possa realizar suas funções vitais. 
Os seres vivos obtêm a energia a partir dos alimentos orgânicos, principalmen-

te açúcares. 
Os animais e vegetais reagem a estímulos
Todos os seres vivos respondem a estímulos que podem ser físicos ou quí-

micos, por exemplo, a mudança de temperatura, de luminosidade, de pressão 
ou de composição química do ambiente em que vivem. 

Os seres vivos têm ciclo vital
Todos os seres vivos passam por diversas fases durante a sua existência: nas-

cem, crescem, amadurecem, se reproduzem, envelhecem e morrem. 
Os seres vivos se reproduzem
Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar outros seres se-

melhantes a si mesmos. É por meio da reprodução que as espécies se mantêm 
através dos tempos. 
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A diferença entre os animais e os vegetais reside no tipo de célula
Na célula vegetal a membrana plasmática é envolvida por uma parede celular. 

Essa parede é rica em uma substância chamada celulose. Na célula animal não 
existe parede celular e, consequentemente, celulose. 

• No interior da célula vegetal existe uma organela chamada vacúolo, que 
ocupa quase todo o interior da célula, e é preenchida por uma substân-
cia aquosa rica em materiais nutritivos. Nas células animais, os vacúolos 
são extremamente pequenos. 

• No interior da célula vegetal encontram-se organelas denominadas clo-
roplastos, estruturas que abrigam no seu interior a clorofila, um pigmen-
to que tem cor verde, característica dos vegetais. A clorofila permite 
que os vegetais façam a fotossíntese. Além da clorofila, a célula vegetal 
pode ter outros tipos de pigmentos de cores variadas. A célula animal 
não apresenta cloroplastos. 

Adaptado de: <http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos1.html> . 
Acesso em: 24 set. 2012.

Pense e Responda
Antes de aplicar esta atividade, relembre a classificação realizada ante-

riormente para que os alunos percebam as semelhanças e diferenças entre 
os grupos.

Lembre-se de que a forma como a atividade está proposta ajuda a pre-
parar o aluno para a escolha de uma única alternativa para resposta (pro-
cedimento utilizado para a AMDA e avaliações externas, mas adaptadas aos 
conteúdos trabalhados).

Outras sugestões
• Ensine a observar cientificamente:

1. Selecione uma planta ou um animal. Escreva o nome desse ser vivo 
na lousa. Peça aos alunos que procurem em revistas, ou na internet 
a imagem que represente o animal ou vegetal escrito. De posse 
dessa figura inicie questionamentos. Por exemplo: se a figura for 
de uma onça, fale sobre esse animal e instigue-os a descobrir qual 
o tipo de alimentação, como é a sua cobertura, cor, seu habitat 
natural, entre outras coisas. Você poderá também listar alguns ani-
mais que correm risco de extinção e colocar isso em debate.

2. Leve para sala de aula flores de várias espécies. Deixe que os 
alunos tomem a iniciativa de cheirar, tocar e se for o caso ob-
servá-las por meio de uma lupa ou da Maxi Cam da lousa digital 
(lente/câmera de captura utilizada para projetar imagens e tex-
tos na lousa digital). Questione-os a respeito dos insetos e pás-
saros que visitam as flores, o que eles podem encontrar nelas. 
Anote todas as colocações feitas pelos alunos. Explique sobre 
o néctar presente nas flores que serve de alimento para várias 
espécies de insetos. 

3. Utilize as tecnologias presentes na escola como:
• Mesa Positivo – Multimundos – lâmina 1 – Ciências – Ambiente.
• Software: Emília e a reforma da natureza.
• Mesa Positivo – My K.I.D. – Um dia com Spunky – Material concre-

to – Labirinto verde.
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UNIDADE II
PERCEBENDO O AMBIENTE

Objetivos:

• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos 
para participar da investigação sobre o meio ambiente onde vive 
e interage, identificando seus componentes vivos (animais e plan-
tas) ou não vivos (solo, rochas, ar, calor, etc.), isto é, o meio físico 
característico no lugar onde vive ou lugares distantes.

• Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou ou-
tras representações gráficas, suas perguntas, suposições, dados e 
conclusões, valorizando as diferentes observações dos colegas e 
utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias e re-
gistros.

• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos 
para participar da investigação de temas ou problemas de interes-
se científico e cultural acerca do corpo humano e da saúde.

Início de conversa
Para se pensar uma aprendizagem significativa dos conteúdos de Ci-

ências Naturais, o conhecimento científico é fundamental, porém, não é 
suficiente. É importante que se considere o desenvolvimento cognitivo do 
aluno, relacionando às experiências de cada um, a idade, a identidade 
cultural e social, e reconhecendo que Ciências Naturais pode ter significa-
dos e valores diferentes. Assim, estar-se–á buscando superar a abordagem 
fragmentada, para que a aprendizagem passe a ser significativa. 

Nesse contexto, os órgãos dos sentidos são abordados de forma inte-
grada com o meio ambiente de onde partem os estímulos tais como: frio, 
calor, luz, som, etc., que são captados pelos sentidos e interpretados in-
dividualmente.

Inicie a Roda de Conversa oportunizando não somente a fala do aluno, 
mas também a diversificação de registro dessa conversa que pode ser por 
meio de desenhos, mímicas, etc.

Organize com os alunos um passeio a lugares onde eles possam vivenciar 
situações parecidas com as propostas nas imagens, ou seja, uma floricultu-
ra ou um jardim para sentir o cheiro das flores; a hora da merenda da es-
cola para que descrevam os sabores dos alimentos, enfim, captar de forma 
real todos os estímulos sugeridos nas imagens.
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Hora do desafi o
A atividade 1 envolve uma situação de escrita. Nesta etapa de escola-

ridade, é possível que a maioria dos alunos necessite de auxílio. Por isso, 
sugerimos que nesta atividade e nas demais situações, você organize um 
encaminhamento coletivo, construindo com eles a resposta na lousa, para 
que, em seguida os alunos copiem.

Ao realizar a atividade 1 espera-se que o aluno interprete as imagens, 
identifique e descreva que os estímulos tais como: sentir o perfume das flo-
res, ouvir o barulho de uma cachoeira, o cantar de um pássaro, são captados 
pelos órgãos dos sentidos.

Para iniciar, pergunte aos alunos: como podemos sentir o gosto de cada 
alimento? Para que respondam a essa questão sugere-se que a experiência 
da atividade 2 seja realizada na sequência. Outro encaminhamento para 
realizar essa experiência é pedir aos alunos que experimentem os diferen-
tes sabores de olhos vendados, tampando o nariz. Depois discuta se isso 
interferiu ou não na percepção dos sabores. Verificar antes, possíveis pro-
blemas de saúde/ alergia.

Oriente os alunos que a atividade 3 pode ser realizada com a ajuda dos 
familiares.

Após a organização da lista com o nome dos alimentos, coloque os alu-
nos sentados em círculo para que cada um possa ler e comentar a sua lista. 

Para auxiliar os alunos a identificar em que parte da língua sentem mais 
o sabor doce, amargo e azedo na atividade 4, estimule a participação de 
cada um, ouvindo todas as respostas. Peça a eles que se lembrem de outros 
sabores que já sentiram e contem a respeito para os demais colegas.

Observe se os alunos dirão que além do sabor dos alimentos, a língua 
permite sentir se o alimento está quente ou frio, se é consistente ou pas-
toso, se é áspero ou não, se é duro, etc.

Na atividade 5, os alunos vão organizar um painel para expor imagens 
de alimentos que representam diferentes sabores como doce, amargo, etc.

É sabido que o meio ambiente deve ser abordado como um tema trans-
versal. Traga à tona discussões a respeito da relação entre os problemas 
ambientais e fatores econômicos, políticos, sociais e históricos. Aproveite 
a oportunidade para que os alunos relacionem situações que observam do 
meio ambiente próximo a eles com o que consideram poluição. Essa e ou-
tras discussões poderão ser abordadas nas atividades 6, 7, 8. Aproveite 
para falar a respeito da dengue e observar se há no ambiente lugares e/ou 
objetos que podem se transformar em um criadouro do mosquito.

Converse com os alunos e explique que existem lugares que, mesmo 
antes de serem vistos, podem ser identificados pelo cheiro característico 
de cada um. Por isso, os alunos irão fazer um levantamento se próximo à 
região da escola existe alguma fonte poluidora, para em seguida, registrar 
o que descobriram.

Assim como a língua capta os estímulos das substâncias que formam os 
alimentos, o nariz também capta odores que se propagam no ar.



238

Ci
ên

ci
as

Com o olfato percebemos os odores do mundo.
Muitos alimentos são reconhecidos pelo aroma que desprendem e é tam-

bém pelo aroma que muitas vezes percebemos se alguns alimentos estão 
bons ou estragados.

Na atividade 9, converse com os alunos alertando-os para o fato de 
que nem todos encontram os erros na mesma sequência. Alguns percebem 
detalhes que outros não percebem. Ou seja, as pessoas têm diferentes per-
cepções. Com a ajuda dos olhos podemos ver as cores, o tamanho, a forma 
ou a sombra dos objetos que estão ao nosso redor no ambiente. 

A atividade 10 é um momento importante para que se possa avaliar se o 
aluno é capaz de explicar que em ambientes claros as pupilas se contraem 
regulando a entrada de luz para proteger os olhos e que na ausência de 
luz, ou com pouca intensidade de luz, as pupilas se dilatam, permitindo o 
máximo de entrada de luz.

O objetivo principal da atividade 11 é que o aluno perceba a impor-
tância de identificar o som ao atravessar cruzamentos perigosos como das 
linhas férreas. Peça a eles que recortem de revistas outras situações que 
representem perigo e citem os órgãos dos sentidos que auxiliam a percep-
ção do que está acontecendo.

Após a realização da atividade 12, explique aos alunos que a pele é o 
maior órgão do corpo humano. Nessa oportunidade, em dupla, eles farão 
um passeio pelo pátio, sendo que um deles estará de olhos vendados, para 
tocar e perceber nos objetos a forma, textura, temperatura, etc. Essa 
também é uma oportunidade para se trabalhar as questões de higiene ne-
cessária com o corpo. A necessidade de lavar as mãos antes das refeições, 
do banho diário, entre outras necessidades como a utilização de filtro solar 
quando da exposição ao Sol.

Na atividade 13, incluindo os nomes dos órgãos dos sentidos, os alunos 
irão assinalar no diagrama, as palavras que estiverem relacionadas a eles.

Pense e Responda
Lembre-se de que a forma como a atividade está proposta ajuda a pre-

parar o aluno para a escolha de uma única alternativa correta (procedi-
mento utilizado para a AMDA e avaliações externas, mas adaptadas aos 
conteúdos trabalhados).

Outras sugestões
1. Para trabalhar o olfato, leia o texto de curiosidades a seguir.

• Antes de iniciar a leitura, leia o título e promova uma discussão a 
respeito. Ouça o que cada aluno tem a contar como experiência 
e, se possível, registre-as na lousa para retomá-las após a leitura.
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Os animais sentem cheiro?
Um cão percebe de longe quando o seu dono vem chegando. O olfato do 

cão é muito desenvolvido. Muitos cães são treinados como farejadores para 
procurarem objetos ou localizarem pessoas.

Os sapos possuem os órgãos do olfato na língua e no céu da boca.
As cobras põem rapidamente a língua para fora, balançando-a; quando 

a recolhem, trazem nela os cheiros.
Os insetos percebem o cheiro por meio das antenas. Nas abelhas, o 

sentido do olfato é tão apurado que permite a uma reconhecer as outras 
abelhas da mesma colmeia.

• Solicite aos alunos que encontrem em revistas figuras que represen-
tem esses animais. Recortem e colem organizando um painel expli-
cativo. 

2. Para complementar a atividade 10 você pode solicitar aos alunos 
que recortem de revistas figuras de olhos humanos e de animais de 
diferentes espécies. Oriente-os para que façam uma pesquisa sobre 
a forma de enxergar desses animais e organizem um painel explica-
tivo para expor na sala de aula.

3. Oriente-os para que pesquisem sobre animais de hábitos noturnos, 
tais como corujas, gatos. Promova discussões a respeito desses há-
bitos e como esses animais enxergam em ambientes escuros.

4. Para trabalhar a audição você pode organizar uma bandinha com 
instrumentos inventados pelos alunos. Estimule a criatividade mos-
trando que uma caixa de fósforos cheia de palitos produz um som e 
se cheia de pedrinhas poderá produzir outro tipo de som. Deixe-os 
pesquisarem que tipos de sons poderão produzir. Dê sugestões de 
como confeccionarem instrumentos, por exemplo: latas com pedri-
nhas dentro, chocalhos com tampinhas de garrafas, duas madeiras 
com lixas coladas sobre elas e a partir daí inventarem seus instru-
mentos formando assim uma banda.

5. Crie oportunidades para que os alunos observem o arco-íris. Para 
isso você precisará de uma mangueira de jardim. Posicione-se de 
costas para o sol. Direcione o jato de água de forma que ela se es-
palhe no ar. Você estará representando o arco-íris que se forma na 
natureza, quando chove e faz sol. Os raios de luz, ao incidirem nas 
gotas de água, refletem as sete cores do arco-íris.

6. Para realizar a experiência 2, você pode fazer a pipoca doce e a 
salgada e pedir aos alunos que falem sobre a diferença entre esses 
sabores.

7. Mesa Educacional – Lâmina 2 – Eixo Temático – Ser Humano e Saú-
de/Órgão dos Sentidos e Corpo Humano – características internas e 
externas.
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UNIDADE 1
EU NO MUNDO EM QUE VIVO

Objetivos:
• Identificar diferentes sujeitos ( pessoas, famílias, grupos...) envolvi-

dos nos diferentes tipos de acontecimentos cotidianos ( familiares, 
escolares, sociais...) e reconhecer grupos de convivências (por idade, 
sexo e pertencimento – família, escola, sala de aula, local de traba-
lho, profissão, local de nascimento, etc.).

• Relacionar lugares e tempos vividos na vida cotidiana ( na casa, esco-
la, ruas, parques, etc.) com rotinas, medições e marcadores de tem-
po cronológico para apreender noções de tempo vivido no presente.

• Identificar e valorizar diferentes formas de convívios sociais compar-
tilhados nas brincadeiras, jogos e festas no presente e em diferentes 
tempos, reconhecendo mudanças e permanências nesses hábitos cul-
turais, e registrando suas relações com grupos, elementos culturais e 
marcadores de tempo.

• Identificar características de diferentes objetos envolvidos em jogos 
e brincadeiras, pertencentes à cultura local, às culturas indígenas e 
africanas no Brasil, no presente e em diferentes tempos, reconhecen-
do mudanças e permanências em seus elementos culturais.

Início de conversa
A unidade aborda a percepção de mudanças e permanências na vida do 

aluno. Os conteúdos apresentados voltam-se, especificamente, para ele como 
indivíduo que possui um passado, que cresce e aprende coisas novas continu-
amente. 

Inicia-se a questão desde o nascer enfocando o crescimento que o aluno 
pode observar nele e nos que fazem parte do seu convívio.

Atenção professor!
As atividades das Unidades do 1° bimestre precisam ser 

exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a Grade Curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.
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Esse crescimento é identificado de maneira mais óbvia em seus aspectos 
físicos, mas é importante considerar as mudanças psicológicas que ocorrem 
nessa fase.

Além disso, é interessante também observar as transformações que ocor-
rem nos adultos, que passam a envelhecer.

Observe a possibilidade de abordar esse conteúdo de forma interdiscipli-
nar, por meio de articulações com as diferentes disciplinas do currículo:

• Em matemática, relacionar lugares e tempos vividos no cotidiano com 
rotina, medições e marcadores de tempo (cronológico). 

• Em Geografia, observar a transformação dos espaços através dos tempos.
• Em Educação Física as diferentes possibilidades de movimento do cor-

po conforme a faixa etária.
• A língua portuguesa está presente na oralidade, na produção de tex-

tos, no registro de conclusões.
A atividade 1 oportuniza uma discussão sobre o início da história de cada 

um. Oriente os alunos para que destaquem Material de Encarte o calendário e 
que assinalem o mês e dia do seu aniversário. Organize uma tabela e agrupe 
o nome dos alunos por critérios tais como: dia, mês, ano, cidade em que nas-
ceram, etc. Essa questão também é proposta em matemática, explore-a de 
forma interdisciplinar.

Para fazer comparações identificando transformações que possam ter ocor-
rido no corpo, solicite aos alunos que tragam fotos, roupas e sapatos que 
usavam quando pequenos. Caso você observe dificuldades em conseguir essas 
fotos, roupas e sapatos, peça aos alunos que recortem de revistas imagens que 
representem nascimento e crescimento de outras crianças para que possam 
ser comparadas.

A atividade 2 permite que você registre, em papel pardo ou na lousa di-
gital, listas das preferências dos alunos. Essas preferências podem ser discu-
tidas em relação aos costumes de cada família, origens étnicas, culturais e 
sociais. Converse sobre a riqueza dessa diversidade e o respeito aos costumes 
de cada um.

A atividade 3 poderá ser ampliada, solicitando aos alunos que investiguem 
com os familiares o significado do seu nome e relate para os colegas. 

Na atividade 4, você pode enfocar a procedência das famílias conforme 
cidades, estados, países. Localize no mapa ou globo, os locais de procedên-
cia, alimentando a curiosidade dos alunos e familiarizando-os com a leitura 
de mapas. Os que migraram de outros locais poderão investigar com os fami-
liares os motivos que levaram a mudar de localidade.

Na atividade 5, solicite aos alunos que peçam aos familiares uma cópia da 
certidão de nascimento, para ser preenchida em sala com a sua ajuda. 

Para completar a árvore genealógica na atividade 6, o aluno deverá con-
sultar a certidão de nascimento e, com ajuda do professor, copiar os nomes 
solicitados nos espaços correspondentes.

Lembre-se de que o aluno nessa fase está fazendo tentativas de escrita.
Aproveite os sobrenomes na atividade 7, e registre-os na lousa digital ou 

papel pardo para explorá-los nas atividades de escrita. Exemplo: Destaque 
as letras iniciais dos nomes e relacione-as com o alfabeto, colocando-os em 
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ordem alfabética; formar outros nomes combinando as letras iniciais dos so-
brenomes; destaque a primeira sílaba dos sobrenomes para formar outras pa-
lavras, etc. 

Na atividade 8, o aluno fará o desenho de um fato que foi muito impor-
tante na sua vida. Ele poderá utilizar a escrita, desenhos, recorte, colagem 
ou fotos. 

Organize a classe, criando oportunidade para que cada aluno socialize, 
com os colegas, o fato que considerou mais importante da sua vida.

É importante que ao se realizar a atividade 9 seja feito o registro das dife-
rentes composições familiares, na lousa digital ou papel pardo, para que esse 
registro seja retomado em outros momentos.

Na atividade 10, converse com os alunos sobre as diferentes constituições 
familiares. Explique que nem todas as famílias são compostas por pai, mãe e 
filhos ou pessoas consanguíneas. Enfatize que são os laços afetivos que unem 
as pessoas formando grupos familiares.

Em matemática você pode fazer uma tabulação de quantas pessoas há na 
família de cada aluno. Esses dados poderão ser aproveitados para a elabora-
ção de gráficos, situações-problema, cálculo mental, agrupamentos.

Em Arte, os alunos podem recortar diferentes figuras humanas, formando 
assim diferentes grupos familiares.

Na atividade 11, aproveite a oportunidade para ampliar a reflexão a res-
peito da pergunta: todas as crianças possuem uma família e um lar?

A partir das respostas dos alunos vá contra-argumentando e levando-os a 
pensar sobre as crianças, que ficam na rua trabalhando nos semáforos ou pe-
dindo esmolas; sobre as crianças que não têm lar e estão nas ruas; e também 
as que moram em abrigos a espera de adoção.

Você poderá citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei que foi cria-
da em 1990, evidenciando os direitos da criança e do adolescente.

Na atividade 12, o aluno fará entrevistas com pessoas da família, coletan-
do dados sobre a vida em outros tempos, em outros locais. Oriente para que o 
entrevistado faça os comentários oralmente, para, só então, fazer o registro 
das respostas.

Com a sua mediação, na atividade 13, o aluno organizará, no caderno, uma 
lista com as brincadeiras preferidas dos familiares. Investigue se os alunos 
conhecem algumas dessas brincadeiras. Compare-as com as atuais, estabe-
lecendo semelhanças e diferenças. Nas aulas de Educação Física eles podem 
resgatar as brincadeiras antigas e suas regras, podendo adaptá-las e modificá-
-las conforme a discussão entre os alunos.

Ao estabelecer a comparação entre o dia a dia do aluno com o do adulto. 
Na atividade 14, vários assuntos poderão ser explorados, como a ilustração 
nos quadrinhos do dia a dia do aluno e a do adulto entrevistado. Por exemplo: 
como eles se alimentavam, como iam para a escola, tipo de roupa que usa-
vam, do que e com quem brincavam, como era o recreio, etc. O que mudou 
com o passar do tempo? Brincar antigamente era melhor que nos dias atuais? 
Por quê? 

Observe as possibilidades da atividade 15, ao se trabalhar a evolução dos 
brinquedos através dos tempos. No roteiro de entrevista com um membro da 
família (atividade 12) há perguntas que você pode explorar aqui.
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Converse com o professor de Arte e veja a possibilidade de construir um 
brinquedo dos tempos antigos com os alunos, como uma boneca de palha ou 
de milho, por exemplo.

Verifique qual o brinquedo/brincadeira atual preferida dos alunos brincan-
do com eles.

Organize uma ficha com as informações colhidas e as características dos 
brinquedos preferidos. 

Em Educação Física, explore por meio de jogos e dinâmicas, as caracterís-
ticas físicas de cada um e de todo o grupo, enfatizando que somos diferentes 
e que é preciso respeitar essas diferenças.

Inicie uma conversa com os alunos sobre brinquedos e brincadeiras de 
outras culturas (inclua pesquisa sobre brincadeiras indígenas) e que eles le-
vantem hipóteses a respeito do assunto, na atividade 16, questione se eles 
conhecem algumas dessas brincadeiras ou brinquedos. Em Educação Física, 
realize essas brincadeiras com os alunos.

A atividade 17, você poderá relacionar com a unidade 2 de Língua Por-
tuguesa, onde se pede para o aluno citar contos de fada e príncipes. Crie a 
lista na lousa digital. Explore nessa aula as características da Idade Média, 
comparando-as com os dias atuais. 

Pense e responda
Partindo da temática trabalhada, as alternativas pontuam respostas perti-

nentes à família e a um meio de transporte antigo.

Outras sugestões
1. O texto a seguir traz valiosas informações para você, professor. Leia-o 

e, aos poucos, quando achar necessário, comente com os alunos.
História dos Contos de Fada
Os contos de fadas são histórias muito antigas. Sua origem se perde no tem-

po. Sabemos que, no início de sua existência, eles eram transmitidos de boca 
em boca: quem ouvia uma história, memorizava-a e contava-a para outras 
pessoas, que faziam o mesmo. Assim, eles fazem parte da herança cultural 
que conhecemos como tradição oral. A tradição oral é um modo de conservar 
conhecimentos e transmiti-los de uma geração para outra pelas conversas, 
pelas histórias, sem registros escritos.

Esses contos foram mudando ao longo dos séculos. Como você já deve ter 
ouvido dizer, “quem conta um conto aumento um ponto”. Ou seja, as pessoas, 
ao recontarem uma história, modificam-na. Mas não é à toa que os contadores 
de histórias aumentam, diminuem ou mudam aquilo que contam.

Os contadores adaptam as histórias aos diferentes públicos a que se diri-
gem. Eles são influenciados por seu tempo e pelo lugar onde vivem. Assim, as 
histórias sofrem mudanças, porque incorporam os modos de vida e de pensar 
das pessoas das diversas épocas e regiões por onde circularam e circulam.

Como dissemos, os contos de fadas, durante muito tempo, foram contados 
oralmente, passando de geração para geração. Um dia viraram livro. Como 
isso aconteceu?
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É que algumas pessoas, depois da invenção da imprensa (século XVI), acha-

ram importante registrar essas histórias em livros, entre outras coisas, para 
que elas não fossem esquecidas. Uma dessas pessoas foi Charles Perrault, um 
francês, nascido em 1628, que publicou Contos da mamãe gansa. Esse livro 
traz algumas das histórias que eram passadas de boca em boca naquela época, 
como, por exemplo, A Bela Adormecida no bosque, O Gato de Botas, Cindere-
la, Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar.

Dois irmãos alemães, no século XIX, Jacob e William Grimm (os irmãos 
Grimm), que se interessavam muito pelos costumes da sua terra, resolveram 
registrar por escrito contos que eram muito conhecidos em seu país e conser-
vados pela tradição oral. Publicaram um livro – Contos da criança e do lar  –, 
do qual fazem parte histórias que também circulavam na França de Charles 
Perrault, como A Bela Adormecida no bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Gato 
de Botas e Cinderela. Além dessas histórias citadas, outras também são regis-
tradas por eles, como O lobo e os sete cabritinhos, Joãozinho e Mariazinha, 
Rapunzel, Branca de Neve, O pássaro dourado e muitas outras.

A publicação desses contos continua sendo feita até hoje, nos mais dife-
rentes países, em diferentes versões, de acordo com o público para o qual são 
dirigidas. Da versão original de Perrault até as versões de Walt Disney, muita 
coisa já foi alterada (ilustrações e trechos da história), mas muitos elementos 
permanecem, o que nos permite perceber que são os mesmos contos.

Alguns desses elementos, como castelos, reis, rainhas, príncipes e prince-
sas, madastras e feiticeiras, valentes heróis que enfrentam terríveis perigos 
(alguns deles ainda crianças), indicam que essas histórias circularam na Euro-
pa durante a Idade Média. Essa foi uma longa época da história da Europa, que 
durou cerca de mil anos, entre o século V e o século XV. Como nessa época a 
vida era muito difícil, havia pobreza e doenças que matavam as pessoas mui-
to cedo; todos, mesmo as crianças, tinham que lutar muito para sobreviver. 
Essas dificuldades (que ainda hoje muitas pessoas têm que enfrentar, embora 
de outra maneira) marcaram para sempre os contos de fadas. Mesmo passados 
tantos anos, podemos reconhecer nas ilustrações das histórias os castelos dos 
reis, as choupanas de seus servos, as roupas e objetos da época e, na maneira 
de contá-las, muitos traços do modo de vida daquele tempo.

Figuras típicas da história da Idade Média que permanecem nos contos de 
fadas são as madrastas. Você se lembra de algum conto de fadas que tenha 
uma madrasta como personagem? Como havia pouca higiene e a medicina não 
era desenvolvida, muitas mulheres morriam na hora do parto. Assim, os ho-
mens duravam muito mais do que as mulheres e casavam-se novamente, até 
mais de uma vez. Dessa maneira, as madrastas eram figuras reais em grande 
parte das famílias daquele tempo. Certamente muitas delas maltratavam seus 
enteados e eram vistas como verdadeiras bruxas.

As pessoas, naquele tempo, costumavam ter muitos filhos. Apesar de 
grande parte deles morrerem ainda bebês, muitas famílias eram numero-
sas. Nem sempre havia condições de sustentar grande número de crianças 
quando as famílias eram demasiadamente pobres. Assim, as crianças saíam 
de casa muito cedo para providenciar seu sustento. Muitos dos contos de 
fadas contam a luta heróica dessas crianças para se sustentarem e perma-
necerem vivas.
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Para algumas pessoas, a permanência dessas histórias por tantos séculos 
acontece porque elas são exemplares, isto é, ensinam valores como a hones-
tidade, a solidariedade e a esperteza, que são fundamentais para a sobrevi-
vência. Essas histórias também mostram que é preciso ser persistente, que a 
vida é cheia de obstáculos e que é preciso enfrentá-los. Além disso, os contos 
de fadas trazem a magia que alimenta a imaginação, ajudam a encarar os 
problemas da vida e, por vezes, trazem esperança de dias melhores.

É um pouco por isso que ainda hoje esses contos continuam a ser tão encan-
tadores para adultos e crianças, que podem acreditar, pelo menos na fantasia, 
que é possível “viver feliz para sempre”.

GAGLIARDI, Eliana e AMARAL, Heloísa. Trabalhando com os gêneros do discurso. 
São Paulo: FTD, 2001. pág. 15 a 18.

Organize uma tabela para comparar as famílias dos alunos, veja o modelo:

Nome do 
Aluno Pai Mãe Total de 

irmãos
Outras pessoas que 

moram na casa
Total de pessoas da 

família

Explicar aos alunos que se alguém não tiver pai, mãe ou irmãos, coloquem 
um traço na coluna.

Em seguida questione os alunos:
• Quem tem mais irmãos?
• Qual a família mais numerosa?
• Quantas famílias têm o mesmo número de pessoas?

2. Utilize as tecnologias presentes na escola como:

• Na mesa multimundos, lâmina 4 – História “Casinha – Habitação” há 
atividades que vão ajudar o aluno a entender a evolução das moradias 
e cidades, o que pode colaborar para a ampliação do que foi visto 
nesta unidade.

• Também na lâmina 4 – História “Índio – Indígenas”, da mesma mesa, 
há atividades que ajudam a entender um pouco mais sobre os costu-
mes indígenas.

3. Organize também uma entrevista com uma pessoa idosa da comunida-
de, utilizando o mesmo roteiro proposto na atividade 12.

4. Elabore com a classe um convite para o entrevistado, combinando: 
data, local, horário e, de forma breve, o motivo do convite.

5. Cuide para que todos os alunos participem da entrevista, podendo 
questionar, no momento em que quiserem, mas respeitando alguns 
combinados, por exemplo: levantar a mão quando quiser falar. Se pos-
sível, tire fotos para depois colocar no mural da sala.

6. Aproveite para elaborar um pequeno texto coletivo organizando as 
perguntas e respostas da entrevista para ser exposto no mural.

7. Como lição de casa, peça para o aluno escrever ou desenhar seu brin-
quedo preferido.



UNIDADE 1
EU OCUPO UM ESPAÇO

Objetivos:

• Perceber-se no espaço identificando sua posição em relação aos objetos 
do entorno, identificando o que está a sua frente ou atrás, perto ou lon-
ge, noções de lateralidade.

• Interagir com o espaço e reconhecer diferentes fontes de registro das 
paisagens( fotografia, pintura, desenho, croqui, dentre outros).

• Observar, identificar e localizar pontos de referência (praça, padaria, 
parque, escola, casa) para reconhecer as diferentes distâncias entre os 
lugares.

Início de conversa

Professor, além das imagens apresentadas no livro do aluno, aproveite para 
explorar as paisagens existentes no município onde os alunos vivem. Se for 
possível com idas a campo, entrevistas, etc. Chame atenção para o trabalho 
das pessoas em cada um desses lugares, quais são típicos de um lugar e de 
outro e quais são similares.

Procure estabelecer relações entre o que está sendo trabalhado em Geografia 
com as atividades de matemática da unidade II, livro do aluno e do professor. 
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Atenção professor!

As atividades das Unidades do 1° bimestre precisam ser 
exploradas de forma a atender a sua rotina e a frequência de 
trabalho com as disciplinas, conforme a Grade Curricular do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, o seu trabalho com o ma-
terial didático “Conviver e Aprender” deve ser organizado 
seguindo as orientações no Caderno do Professor para cada 
disciplina. O material prevê em cada unidade, uma sequência 
de trabalho que não se esgota num único dia ou numa única 
semana, mas ao longo do bimestre.



É importante que os alunos percebam as conexões entre as áreas do conheci-
mento a fim de compreender o mundo de forma integrada.

Na Roda de Conversa inicie o trabalho com a percepção e o reconhecimento 
corporal, onde o aluno terá a oportunidade de olhar-se no espelho de corpo 
inteiro. Esse é um ótimo momento para você observar seus alunos, suas limita-
ções, seus medos, suas ansiedades, suas possibilidades e seus relacionamentos 
com os outros, para poder intervir, sempre lançando desafios para ampliar 
suas capacidades.

Hora do desafi o

As atividades de 1 a 6 objetivam que o aluno perceba-se no espaço, identi-
ficando a sua importância como sujeito capaz de transformar o ambiente onde 
vive. Para tanto, trabalhe noções de lateralidade, perto, longe, frente, atrás, 
que ajudarão o aluno a orientar-se no espaço.

Na atividade 2, o aluno fará o contorno do corpo do colega em diferentes 
posições. Solicite que após desenharem, expliquem o que observaram rela-
cionado com a situação que originou o desenho. Essa atividade possibilita o 
trabalho com diferentes formas de representar essas posições. A atividade 3 
solicita o registro do que se pode fazer com as mãos, boca, pernas e orelhas.

Na atividade 4, além de trabalhar todas as noções já citadas, é possível 
fazer a interdisciplinaridade com Língua Portuguesa reforçando o reconheci-
mento da grafia dos nomes. Na atividade 5, um aluno sai da sala e ao retornar, 
com a ajuda dos colegas, procura por um objeto que está escondido atrás de 
um deles.

Para trabalhar a atividade 6,os alunos deverão observar a sala de aula e dese-
nhar a carteira em que estão, assim como a dos colegas a sua volta, colocando o 
nome de cada um. 

Nas atividades 7 e 8 eles irão observar a paisagem e, com a sua ajuda listar os 
elementos que a compõem, assim como, semelhanças e diferenças que existem en-
tre elas e, na atividade 9, vão desenhar o percurso que fazem de casa até a escola.

Na atividade 10 converse com os alunos de forma que reflitam sobre as 
mudanças de período (manhã, tarde, noite) e as climáticas (tempo chuvoso, 
nublado, etc.), observadas no dia a dia.

Na atividade 11 convide alguém para vir até a sala de aula para uma entrevis-
ta coletiva a respeito da mudança de paisagem do bairro onde moram. Oriente os 
alunos sobre as questões a serem perguntadas. No trabalho de pesquisa, ajude-os 
a colocar legenda identificando o local a que pertence a imagem. Quando expli-
car sobre legenda, lembre-se de dar exemplo das explicações colocadas embaixo 
das fotos dos álbuns, que são, também, um tipo de legenda.

Na atividade 12, questione os alunos em relação aos aspectos que ilustram 
as modificações da paisagem da cidade de São Paulo, uma de 1898 e a outra 
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de 2009. Aproveite a oportunidade para trabalhar com eles as modificações 
percebidas também na cidade onde moram.

• as ruas são pavimentadas;

• se as edificações permitem uma visão mais ampla do horizonte;

• que meios de transportes são utilizados;

• há presença de vegetação; entre outras questões.

Planeje junto com o professor de Educação Física atividades que explorem 
direita e esquerda.

Pense e responda

Como a unidade trabalhou o espaço, a primeira alternativa pede a obser-
vação da imagem para rever a ideia de direção e a segunda que ele assinale a 
respeito da paisagem, nas cidades, que se modoficam constantemente.

Outras sugestões

• Cante com os alunos a música: Na mão direita tem uma roseira, na 
mão direita tem uma roseira, que dá flor na primavera. Entre na roda 
(nome de um aluno) e abrace a(o) mais faceira(o). O aluno convidado 
a entrar na roda responderá: A(o) mais faceira(o) eu não quero, a(o) 
mais faceira(o) eu não quero, eu quero a(o) boa(bom) companheira(o). 

• Faça um passeio a algum espaço público para demonstrar como aconte-
cem as modificações. 

• Busque em arquivos, fotos antigas que demonstrem as transformações 
da sua cidade, tais como construção de igrejas, praças, ruas, prédios, 
etc. Com base nessas informações, faça um passeio ao local para identi-
ficar as transformações ocorridas. 

• Procure a Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, que, entre outras coisas 
é responsável pelo Arquivo Público Municipal, que guarda os documentos 
de arquivo produzidos pela administração pública municipal desde a ele-
vação da freguesia à vila em 1854, mantendo também um grande acervo 
de obras fotográficas históricas.

• Agende antecipadamente e investigue se, nesse local, há alguém que 
possa explicar sobre as transformações ocorridas ali.

• Mesa Educacional – Multimundos (Lâmina 1) Eixo Temático: O Estudo da 
Paisagem Local (espaço, trabalho, sociedade e natureza).

• Mesa Educacional E-Block – Matemática – Localização – atividade 2 (es-
querda e direita)

• Mesa Educacional – Localização Espacial

• Software “Xadrez com o pequeno Fritz”– Jogo das flores.
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