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Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° 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.

UNIDADE 1

APRENDER CANTANDO!

Objetivos:

•  Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção, e 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas.

• Ouvir e cantar cantigas populares.

• Observar e analisar o valor e a posição das letras nas palavras, visan-
do à compreensão da natureza do sistema alfabético.

• Identificar o número de letras e sílabas em palavras.

• Localizar palavras em listas ou textos conhecidos.

• Ordenar versos de textos conhecidos.

• Ajustar, em situações de leitura de textos memorizados, o texto fala-
do ao escrito, apoiando-se nos conhecimentos que se tem a respeito 
das letras.

• Recontar histórias conhecidas, recuperando algumas características 
do texto ouvido ou lido.

• Escrever palavras e pequenos textos conhecidos.



211

Início de conversa

Professor! A Unidade propõe um trabalho integrado entre a parte verbal e 
musical de canções infantis, ampliando o repertório das canções conhecidas 
pela turma. A sequência de atividades busca tanto trazer para a sala de aula 
o gosto dos alunos por canções como promover a compreensão deste gênero, 
por meio do trabalho com a consciência fonológica dos alunos em fase de al-
fabetização, entre outros conhecimentos sobre a língua. Sempre inicie com 
a escuta coletiva da canção. Ouça novamente a canção, para que os alunos 
memorizem partes da letra. Assim, eles passam a ler, ajustando o falado (can-
tado, no caso) ao escrito, ou seja, as crianças, ao conhecerem a letra da can-
ção, agem como se estivessem de fato lendo, correndo o dedo sobre o texto, 
identificando partes do escrito. Esse conhecimento pode ajudar na reflexão 
sobre o sistema alfabético de escrita, ao levar a atenção dos alunos a palavras 
que rimam, versos que se repetem, sons que apresentam grafia diferente, 
etc. As crianças podem começar a se guiar pelo conhecimento da forma e do 
ritmo da canção para localizar o que está escrito. Neste momento, é inte-
ressante explorar algumas características do sistema de escrita e verificar o 
procedimento da escrita da professora: escrever da esquerda para a direita, 
respeitar a segmentação entre as palavras, escrever um título em cada linha 
para formar uma lista. A atuação do professor enquanto mediador é um dos 
fatores determinantes na qualidade da relação que o aluno manterá com o 
seu objeto de estudo. Durante o desenvolvimento da sequência, proponha aos 
alunos pelo menos duas atividades semanais de escrita no Caderno de Produ-
ção de Textos: escrita de palavras que rimam (da cantiga ou não), escrita dos 
títulos das canções, escrita de versos, escrita de estrofe e escrita de cantiga 
(texto de memória). As produções poderão ser: professor como escriba, em 
dupla, individual ou com auxílio do alfabeto móvel.

Roda de conversa

Material: aparelho de som, CDs com cantigas populares.

Organize os alunos em Roda e faça os questionamentos da página 13. De-
pois de ouvir os alunos, proponha cantar algumas cantigas. Converse com os 
alunos, ressaltando ora a letra, ora o ritmo, ora a sonoridades das palavras. 
Por exemplo: “O que mais chamou a atenção de vocês nesta canção?”; “Se a 
gente tivesse de bater com a mão no ritmo da canção, a gente conseguiria?”; 
“Como terminam os versos desta canção?” Explique a eles o que são versos 
dentro dos poemas.
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Hora do desafio 

Atividade 1

Material: quadrinhas populares.

Convide os alunos para brincarem no pátio com a cantiga “Ciranda Ciran-
dinha”. De volta à sala de aula, apresente a canção no livro, solicite que 
completem o texto com o nome próprio e acompanhem a leitura com o dedo. 
Aproveite para explorar algumas palavras e suas rimas e realizar alguns ques-
tionamentos: o que aconteceu com o anel? Por que o anel quebrou? E o amor, 
por que acabou? Leve para os alunos algumas quadrinhas, leia e deixe-as ex-
postas na sala. Escolha com a turma uma quadrinha para escrever no caderno 
de produção de texto. 

Rima: é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em 
usar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio (rima 
interna) ou no fim (rima final) do verso. 

Dentre os versos, existem também os que não possuem rima. Neste caso, 
são chamados de versos brancos (ou livres).

Atividade 2

Material: lápis de cor.

Volte ao texto “Cirandinha” e explore as rimas com os alunos. Leia várias 
vezes com eles, escreva na lousa os pares de rimas e peça-lhes que pintem os 
pares com cores iguais: cirandar/dar; quebrou/acabou; roda/embora.

Atividades 3, 4 e 5

Material: folha de sulfite, papel Kraft e caneta pilot.

Professor, peça aos alunos que pesquisem em casa os nomes das cantigas 
que os familiares cantavam quando crianças. Vai ser muito divertido conhecer 
a maneira de brincar das vovós!

No dia marcado para a devolução da pesquisa, em roda, peça que seus 
alunos contem como foram as entrevistas em casa. Ouça com atenção a fala 
das crianças. Proponha que os alunos escolham algumas cantigas para cantar 
e depois ajude-os a construírem um cartaz com o nome das cantigas que mais 
gostaram.
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Atividade 6

Material: lápis e borracha.

Retome a canção “Cirandinha” com os alunos, leia a comanda, certifique-
-se que todos entenderam e depois peça-lhes que completem as palavras ocul-
tas uma a uma com todo grupo.

Atividade 7

Material: material de encarte 1, tesoura e cola.

Indague aos alunos se todos conhecem a canção “Marcha Soldado”.  Garan-
ta que todos cantem a canção e proponha então que, no material de encarte 
1, eles recortem os versos, organizem e colem no livro. Observe o movimento 
dos alunos, pois alguns podem não compreender a orientação.

Atividade 8

Material: lápis e borracha.

Na lousa, coloque uma palavra conhecida de uma quadrinha já trabalhada. 
Conte o número de letras uma a uma, de modo que os alunos percebam como 
e o que você está fazendo. Depois, explique sobre o número de sílabas e a di-
ferença entre letras e sílabas. Repita essa operação mais duas vezes ou até que 
todos compreendam. Só depois disso convide-os para realizar a atividade 8.

Atividade 9

Material: material de encarte 2, tesoura e envelopes.

Nessa atividade de encontrar palavras escondidas, você precisa exempli-
ficar na lousa algumas vezes para que todos compreendam. Explique que os 
desenhos servirão de pistas para que eles encontrem as palavras escondidas. 
Cada um deverá guardar seu jogo elaborado em envelope identificado. Exem-
plo: sacola/cola; sapato/pato.

Atividade 10

Material: lápis e borracha.

Professor, cante mais uma vez com seus alunos a canção “Marcha Soldado” 
e, então, coloque na lousa uma palavra retirada dos versos da canção e exem-
plifique o que pede o exercício. Repita até que todos entendam a atividade 
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proposta. Exemplo: Marcha – martelo, marmelada, mar, marmota, Marta; 
Quartel – quarto, quarteto, quarta, quarteirão, quartinho.

Atividade 11

Material: lápis e borracha.

Nessa atividade, você deverá cantar a canção “Terezinha de Jesus” várias 
vezes com os alunos. Que tal organizar um “teatro” para os alunos interpreta-
rem a canção? Depois, sugira a realização da atividade individualmente. Soli-
cite aos alunos que justifiquem suas escolhas e expliquem como procederam 
para encontrar as palavras.

Discuta oralmente: Teresa deu a mão para apenas um dos cavalheiros. Em 
sua opinião, por que isto aconteceu? Na segunda estrofe, foram utilizados 
numerais para indicar o quê?

Atividade 12 e 13

Material: lápis e borracha.

Cante novamente com os alunos a canção “Terezinha de Jesus”, enfati-
zando a melodia. Converse com os alunos a respeito das rimas existentes no 
texto. Coletivamente, realizem a atividade 12 refletindo sobre a sonoridade 
das palavras. Solicite que escolham uma estrofe (relembre com eles o que é 
estrofe) e a ilustrem com um desenho bem colorido. A seu comando, reúna-
-os em roda para que compartilhem seus desenhos e contem a todos porque 
escolheram as estrofes que escolheram.

Atividade 14

Material: lápis e borracha.

Professor, exemplifique na lousa o que pede o exercício para assegurar-se 
de que todos saberão o que fazer. Solicite que leiam as palavras uma a uma, 
pedindo que assinalem a que corresponde à imagem. Solicite aos alunos que 
justifiquem suas escolhas e expliquem como procederam para encontrar as 
palavras solicitadas.

Atividade 15 e 16

Material: livro ou slides com a história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, 
lápis, borracha e lousa digital.
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 Leia o livro antecipadamente e prepare as pausas para despertar o interes-
se da turma. Não esqueça que as crianças terão que encontrar os personagens 
nas ilustrações do livro. Arrume a sala para a Hora da História! Peça aos alu-
nos que sentem em círculo confortavelmente. Mostre a capa do livro, leia o 
título e pergunte-lhes se eles conhecem o livro e o que imaginam que ele vai 
contar. Não se esqueça de falar um pouco dos autores. Leia a história devagar, 
mostrando as imagens tranquilamente. Espere que os alunos se manifestem 
e participem conforme você avança na leitura. Ao final, pergunte aos seus 
alunos se realmente gostaram e entenderam a história. Não hesite em contá-
-la novamente. Nesse momento, faça algumas perguntas a respeito do texto e 
da ilustração, de modo que os alunos mostrem que conseguiram interpretar a 
mensagem. Exemplo: como podemos saber que este braço é da Cinderela? Por 
que o cesto do  neném está no rio? Quem ajudou João e Maria?

Na atividade 16, faça nova leitura e peça aos alunos que produzam uma 
lista com os nomes dos personagens da história “Pêssego, pera, ameixa no 
pomar”. Neste momento, pode-se dividir a turma e solicitar que primeiro 
construam os nomes com o alfabeto móvel, ou usar o jogo da preguicinha.

Atividade 17

Material: livro ou slides com a história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, 
lápis, borracha e lousa digital. 

Retome a história “Pêssego, pera, ameixa no pomar”, brincando com as 
rimas que aparecem no decorrer do texto. Ajude seus alunos a destacarem 
essas palavras e escreva-as na lousa, explicando que, desta vez, não poderá 
aparecer os nomes dos personagens.

Atividade 18

Material: lápis e borracha.

Cante a canção “Pai Francisco” várias vezes até que os alunos aprendam ou 
relembrem. Depois, auxilie-os a completarem as palavras que estão faltando. 
Espere que eles se manifestem antes de escrever a palavra na lousa. Solicite 
que primeiro construam as palavras com o alfabeto móvel.

Atividade 19

Material: lápis e borracha.

Para realizar essa atividade, os alunos precisarão saber exatamente como 
realizá-la, portanto você poderá usar a lousa e o nome de alguns alunos para 
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exemplificar como deverão contar as letras para descobrir qual a menor ou a 
maior palavra.

Atividade 20

Material: lápis e borracha.

Essa atividade já é conhecida dos alunos e possui um banco de palavras. 
Sua criatividade poderá fazer os alunos aprenderem e se divertirem com su-
cesso. Solicite aos alunos que justifiquem suas escolhas e expliquem como 
procederam para encontrar as palavras solicitadas.

Atividade 21

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Professor, você pode iniciar essa atividade com o alfabeto móvel. Permita 
que os alunos manuseiem as letras e construam palavras livremente. Exempli-
fique na lousa a proposta da atividade até que todos tenham entendido. Não 
se esqueça de adaptar a atividade para as hipóteses iniciais de escrita e, se 
necessário, peça ajuda ao Professor Coordenador.

Atividade 22

Material: lápis e borracha.

Cante a canção “A barata diz que tem” várias vezes com seus alunos. Dê um 
exemplo bem claro da comanda para que os alunos realizem a atividade com 
segurança. Ajude-os, inicialmente, a encontrar as palavras certas, relembran-
do a canção. Solicite aos alunos que justifiquem suas escolhas e expliquem 
como procederam para encontrar as palavras solicitadas.

Atividade 23 e 24

Material: lápis e borracha.

Nessas atividades, os alunos deverão refletir sobre a formação de novas 
palavras com o acréscimo ou supressão de uma letra (a letra R, no caso). Antes 
de iniciar, explore outras palavras além das apresentadas na Unidade.
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Atividade 25

Material: lápis e borracha.

Cante várias vezes a canção “O sapo não lava o pé”. Permita que os alunos 
também cantem sozinhos, em dupla ou em trios. Peça-lhes que organizem a 
atividade numerando os versos na ordem certa da canção. Colabore no que for 
possível e depois peça-lhes que escrevam a canção completa no livro.

Leia mais

Essas são algumas indicações, que não podem se esgotar nas poucas suges-
tões aqui apresentadas. Providencie um pequeno acervo de CDs e DVDs com 
diferentes cantigas populares para oferecer aos seus alunos um amplo reper-
tório da cultura do povo brasileiro.
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Pense e Responda

 A maioria dos seus alunos, nessa época do ano, não tem autonomia de lei-
tura, por isso leia a comanda e as alternativas junto com eles,  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/conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem 
o procedimento de responder questões de uma avaliação. Mas, lembre-se que 
eles não possuem autonomia de leitura, por isso é importante que você leia 
para eles e explique-lhes integralmente como realizar a tarefa. Oriente-os 
para não falarem as suas respostas em voz alta, a fim de que cada um pense 
nas possibilidades individualmente.
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UNIDADE 2

POEMAS, POEMAS E MAIS 
POEMAS!

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção, e 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas.

• Ler e ouvir pequenos poemas.

• Observar e analisar o valor e a posição das letras nas palavras, visan-
do à compreensão da natureza do sistema alfabético.

• Identificar o número de sílabas em palavras.

• Localizar palavras em listas ou textos conhecidos.

• Ordenar versos de textos conhecidos.

• Ajustar, em situações de leitura de textos memorizados, o falado ao 
escrito, apoiando-se nos conhecimentos que se tem a respeito das 
letras.

• Recontar histórias conhecidas, recuperando algumas características 
do texto ouvido ou lido.

• Escrever palavras e pequenos textos conhecidos.

Início de conversa
No início do processo de alfabetização, o trabalho de leitura e escrita deve 

ser instigado muito mais por meio de atividades orais, como comentários, re-
latos, orientações, explicações e acompanhamento do professor, já que os alu-
nos, nesse momento, não apresentam o mesmo conhecimento sobre a língua 
escrita. A oportunidade de usar a fala em situações significativas e próximas 
às práticas sociais reais permite ao aluno, ao longo da escolaridade, desenvol-
ver as competências necessárias para decidir o que e como falar e a maneira 
mais adequada de se expressar, bem como adequar a fala às circunstâncias em 
que ocorre a comunicação, à intenção comunicativa e ao interlocutor. Assim, 
os recitais de poemas e de parlendas, a cantoria de canções conhecidas e as 
situações de seminários e palestras são ótimas oportunidades para o trabalho 
com a língua oral.
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Aproveite as atividades que envolvem a escrita de palavras ou textos para 

propor adequações às diferentes hipóteses de escrita de seus alunos.

Diga, para os alunos com escrita silábica-alfabética e alfabética, que façam 
seus registros em duplas ou individualmente, enquanto você reúne os alunos 
com hipóteses iniciais de escrita para que, com as devidas intervenções suas, 
construam coletivamente o registro escrito.

Roda de conversa
Material: livros de poemas.

Professor, reúna os livros de poemas infantis mais coloridos e agradáveis 
que conhece. Pesquise no acervo da escola e prepare um ambiente confor-
tável para que os alunos sentem-se em círculo. Indague-os para saber se já 
ouviram falar de poemas. Aguarde as respostas e depois pergunte-lhes se co-
nhecem algum poema, se sabem para que servem e onde podemos encontrá-
-los. Ouça com atenção as respostas, porque cada um, a seu modo, tem um 
conhecimento prévio. Apresente-lhes os livros que você escolheu e permita 
que eles os manuseiem. Solicite a eles que elejam um ou dois para que você 
leia.

Hora do desfio

Atividade 1

Material: lousa digital, fotos de foca e pequenos textos informativos a res-
peito do animal.

Apresente o animal retratado no poema aos alunos através de fotos e pe-
quenos textos informativos, porque ele pode não ser conhecido por todos os 
alunos.

Faça a primeira leitura devagar e com entonação, enfatizando as rimas. 
Leia novamente e peça que os alunos acompanhem sua leitura com o dedo 
da esquerda para a direita. Não esqueça de falar do autor Vinicius de Morais.

Atividade 2

Material: nenhum.

Para essa atividade inicie perguntando aos alunos se eles gostaram do po-
ema, qual o animal personagem do poema e  qual a parte que eles mais gos-
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taram. Aguarde as respostas e deixe que eles comentem a respeito. Prossiga 
dizendo que a foca fica feliz com a bola no nariz, de acordo com o poema. 
Pergunte aos alunos o que lhes faz feliz. Permita que todos compartilhem as 
respostas.

Atividade 3 

Material: lápis, borracha e alfabeto móvel.

Solicite aos alunos que formem duplas livremente e escolham algumas pa-
lavras do poema e as reescrevam com o alfabeto móvel. Depois, peça-lhes que 
completem o quadro orientando e lembrando que um exercício semelhante já 
foi feito na Unidade 1 (atividade 8). Retome.

Atividade 4 e 5

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Professor, exemplifique na lousa a comanda dessa atividade e certifique-se 
de que todos compreenderam como realizá-la. Peça-lhes que copiem as pa-
lavras que destacaram no texto.  Ajude-os a escreverem uma nova rima para 
cada uma. Esta é uma atividade coletiva.

Atividade 6

Material: lápis e borracha.

Essa atividade exige modelização na lousa para garantir o entendimento. 
Aproveite este tipo de atividade como lição de casa e para aprendizado de 
formação de novas palavras. Ofereça o alfabeto móvel para a sua realização.

Atividade 7

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 21 da Unidade 1.
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Atividade 8

Material: lápis e borracha.

Essa é uma atividade que precisa ser realizada na lousa, coletivamente. 
Converse com os alunos e, juntos, pensem em como criar novos versos para 
que a estrofe fique engraçada e com rimas adequadas. 

Atividade 9

Material: lápis e borracha.

Explique aos alunos que todos participarão da atividade e juntos comple-
tarão as lacunas observando as imagens. Ao final, leia o texto elaborado pela 
turma, brinque com as rimas, crie outras e incentive seus alunos a fazê-lo 
também. Dica: utilize o jogo da preguicinha e o alfabeto móvel.

Atividade 10

Material: alfabeto móvel, lápis e borracha.

Para essa tarefa é preciso modelizar algumas vezes até que todos saibam 
como realizá-la. Distribua o alfabeto móvel para os alunos e junto com eles 
forme algumas palavras da atividade para ter certeza que todos tenham en-
tendido. Deixe que trabalhem individualmente ou em duplas.

Atividade 11

Material: lápis, borracha e adivinhas.

Antes de iniciar a atividade proposta, deixe que seus alunos explorem di-
ferentes livrinhos de charadas e adivinhas do acervo da escola. Leia devagar 
as orientações da atividade e coloque em prática as sugestões para resolvê-
-la. Faça a leitura pausadamente da primeira adivinha e espere a resposta. Se 
nenhum aluno conseguir responder, faça nova leitura e aguarde. 

Atividade 12

Material: alfabeto móvel, lápis e borracha.

Essa é mais uma atividade que exigirá o alfabeto móvel para exercício dos 
alunos. Modelize pelo menos duas vezes, com palavras diferentes, e verifique 
se todos entenderam as orientações.
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Atividade 13, 14 e 15

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Faça a leitura do poema de Sérgio Caparelli sem ler o título e questione 
seus alunos se descobriram do que trata o texto. Realize nova leitura, dessa 
vez de modo completo, e peça que os seus alunos pintem os espaços entre 
as palavras. Solicite que voltem ao texto, contem todas as palavras de cada 
verso e registrem esse número de palavras na frente deles. Em duplas, seus 
alunos deverão observar a atividade do colega para conferir as diferenças e 
semelhanças.

Atividade 16

Material: lápis e borracha.

Releia o poema com os alunos e peça-lhes que circulem as palavras que ter-
minam em ÃO. Acompanhe a evolução da atividade circulando entre eles para 
perceber se estão aptos para realizar uma atividade semelhante em casa. 

Atividade 17

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 21 da Unidade 1.

Atividade 18

Material: lápis e borracha.

Oralmente trabalhe com seus alunos a proposta da atividade. Utilize a pre-
guicinha para dar pistas das respostas. Isso pode ser divertido e interessante.

Atividade 19

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 20 da Unidade 1.
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Atividade 20

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 10 da Unidade 1.

Atividade 21 e 22

Material: fotos ou desenhos de hipopótamo, lápis e borracha.

Faça a leitura do poema “Minha cama” com graça e brinque com as pala-
vras. Pergunte aos alunos se eles já viram um hipopótamo, se acham que o 
animal é grande ou pequeno, onde vive, do que parece gostar. Prepare-se para 
exibir uma foto ou desenho do hipopótamo. Ouça os comentários e explique os 
possíveis equívocos. Exemplifique  com nomes de outros animais, assim como 
você fez na atividade 8 da Unidade 1.  Em seguida, diga a comanda da ativi-
dade 22. Aproveite para conversar a respeito do Projeto Ambientação: Água.

 

Atividade 23

Material: lápis, borracha e alfabeto móvel.

Há necessidade de explicar muito bem essa atividade, porque ela parece 
simples mas pode ser de difícil entendimento para os alunos com hipóteses 
iniciais de escrita.  Adapte como achar melhor, mas utilize o alfabeto móvel.

Atividade 24

Material: lápis e borracha.

Essa atividade já é conhecida dos alunos, porém não possui banco de pa-
lavras. Solicite-lhes que façam no caderno a lista das palavras propostas na 
atividade. Brinque com o jogo de auditório e só depois peça que realizem a 
cruzadinha. Sua criatividade poderá fazer os alunos aprenderem e se diverti-
rem com sucesso.

Atividade 25

Material: jornais, revistas, tesoura e cola.

Prepare o material necessário para desenvolver essa atividade na sala de 
aula. Organize duplas de alunos com hipóteses de escrita aproximadas, divida 
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o material e peça-lhes que recortem palavras de acordo com a comanda e 
depois colem no livro seguindo  a ordem. Deixe que as duplas compartilhem as 
palavras encontradas e socializem o trabalho final.

Atividade 26 e 27

Material: lápis, borracha e imagens do bicho-preguiça.

Leia o título do poema de José Paulo Paes para seus alunos e questione-os 
a respeito da palavra “emprego” e qual o seu significado na vida das pessoas. 
Indague sobre o emprego das pessoas com as quais eles convivem. Leia o poe-
ma com calma, após ter mostrado algumas fotos do animal aos alunos. Solicite 
a eles que pensem quais os novos empregos que poderiam ser oferecidos ao 
bicho-preguiça. Tendo você como escriba, os alunos deverão construir novas 
estrofes para o poema.

Atividade 28

Material: lápis e borracha

Siga as orientações da atividade 11 da Unidade 2.

Atividade 29

Material: lápis e borracha.

Essa atividade já é conhecida dos alunos, porém não possui banco de pa-
lavras. Solicite–lhes que façam no caderno a lista das palavras propostas na 
atividade. Brinque com o jogo de auditório e só depois peça que realizem a 
cruzadinha. Sua criatividade poderá fazer os alunos aprenderem e se diverti-
rem com sucesso.

Atividade 30 e 31

Material: lápis e borracha.

Relembre com seus alunos os títulos dos poemas com os quais já trabalhou 
ou os que eles tenham gostado muito durante a hora da leitura. Faça com eles 
uma lista na lousa, conforme forem lembrando, e peça-lhes que escrevam no 
livro os títulos de seus poemas preferidos. Em outro momento, faça com eles 
uma votação para eleger o preferido da turma, a fim de que escrevam no 
caderno. 
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Leia mais 

São algumas indicações literárias, que não podem se esgotar nas poucas 
sugestões aqui apresentadas. Quando assistimos a um filme que nos encanta, 
emociona, diverte, compartilhamos com os outros esses sentimentos e tenta-
mos convencê-los de que vale a pena 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 lhe 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. Caso os alunos 
não escrevam convencionalmente, podem ser produzidas resenhas por meio 
do professor, que atuará como escriba.

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 esco-
lham 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 para aprende-
rem o procedimento de responder questões de uma avaliação. Mas lembre-se 
de que a maioria de seus alunos, nessa época do ano, ainda não tem autono-
mia de leitura, por isso é importante que você leia para eles e explique-lhes 
como procurar a alternativa que acham ser a correta. Oriente-os para não 
falarem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 1
UMA CIRANDA DE NÚMEROS 
TODOS OS DIAS!

Objetivos:

• Explorar os números naturais em seus diferentes usos no contexto 
social (para quantificar, ordenar, codificar e 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 linguagem oral 
e de registros pessoais.

• Resolver situações-problema que envolvem comparar duas cole-
ções do ponto de vista da quantidade de elementos, organizar uma 
coleção que deve ter tantos elementos quanto uma outra ou ainda 
organizar uma coleção que deve ter o dobro ou o triplo de elemen-
tos de outra.

• Resolver situações-problema que envolvem 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.

Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° 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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Início de conversa
A visão que temos hoje sobre a aprendizagem, é que ela é um processo 

social, vinculado ao cotidiano dos alunos, com real significado.

O mesmo processo que o aluno vive ao se apropriar das letras irá viver 
também em relação aos números, em diferentes contextos, reconhecendo sua 
utilização no dia a dia.

Ampliar o repertório de conhecimentos do aluno é papel fundamental da 
escola e o ponto de partida para isso é considerar o que o aluno já sabe e o 
que ele ainda precisa aprender.

As atividades devem propor desafios difíceis, porém possíveis de se realizar 
e promover a circulação de informações entre os alunos, fazendo um “fecha-
mento” de ideias ao longo de cada atividade ou de um grupo de atividades.

É evidente, nesse contexto, a importância da interação entre os alunos, 
essencial para o desenvolvimento individual. Um compartilha com o outro as 
suas descobertas, e vivenciando essa experiência, entra em contato com uma 
nova maneira de pensar, modificando assim seu pensamento inicial. Essa troca 
que deve ocorrer em sala de aula, é sem dúvida momento riquíssimo para a 
aprendizagem, portanto deve ser encaminhada pelo professor com o papel 
de mediador, observando os avanços, as dificuldades, motivando a criança a 
compartilhar com as outras os seus conhecimentos, propondo desafios.

Explore todas as possibilidades de descobertas e trocas de experiências e 
ideias na sala de aula, envolvendo os números naturais em diferentes contex-
tos, deixando o aluno formular hipóteses e resolver situações-problema que 
envolvam o significado das operações.

Na roda de conversa, deixe os alunos trocarem informações sobre as si-
tuações do dia em que perceberam o envolvimento de números: na hora de 
acordar; na quantidade de peças de roupa que eles vestiram, na distância do 
quarto até a cozinha (poderão fazer uma estimativa da distância); na quantia 
de café ou leite que tomaram; (quantidade de pães ou biscoito que comeram; 
na quantidade de pessoas que tinha na casa, na hora da refeição; no tempo 
que levaram para ir de casa até a escola, se foi de transporte coletivo, quan-
tas pessoas havia no ônibus, ou no transporte escolar, ou no carro; no tempo 
do semáforo; na quantidade de quarteirões que andou para chegar até a esco-
la; no horário de entrar na escola; na carteira que está sentado: na 1ª, na 2ª; 
última, no horário do lanche; na hora de sair da escola, etc.

Hora do desafio
Professor, nesta etapa de escolaridade, seus alunos ainda não possuem 

autonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita ao aluno 
registro escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam o 
resultado de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe a res-
posta mais adequada, escreva na lousa na presença dos alunos, como escriba 
deles, e após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço indicado em 
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seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia para ensiná-los o 
procedimento de cópia da lousa com funcionalidade de registro. Em outras 
atividades em que se solicita aos alunos o registro de respostas por meio de 
desenho, é importante aproveitar o momento para oportunizar a construção 
de legendas explicativas.

Atividade 1 e 2

Material: lápis e borracha.

Professor, oriente seus alunos a respeito de como realizar a atividade do 
quadro numérico e socialize os resultados na classe. Na segunda atividade, é 
necessário que os alunos conheçam bem o quadro numérico e suas regularida-
des. Explique como eles deverão completar cada pedaço do quadro de modo 
que não falte nenhum número. Diga-lhes que podem consultar o quadro ante-
rior para conferir suas respostas.

Atividade 3

Material: tesoura, cartolina bailarina (pequena), palitos de sorvete, roleta 
do encarte 1, lápis e borracha.

Antes de iniciar a atividade, converse um pouco com seus alunos dizendo 
porque são necessárias as regras, neste jogo e em várias situações no nosso 
dia a dia. Jogue a primeira vez demonstrando a importância das regras. Di-
vida a turma em grupos, acompanhe a movimentação dos alunos, oriente os 
que ainda não entenderam como jogar e distribua mais material, conforme 
a necessidade de cada grupo. Permita que todos os grupos socializem suas 
dinâmicas ao jogar.

Atividade 4

Material: tesoura, envelope, fichas do encarte 2,  lápis e borracha.

O objetivo do material é trabalhar a relação entre a escrita de um número 
no Sistema de Numeração Decimal e sua decomposição nas ordens do sistema. 
Trata-se de um conjunto de fichas que permite escrever os números de o a 
999.

Dê um tempo para que investiguem as fichas de acordo com a sua natural 
curiosidade. Depois, oriente-os para que, em duplas, observem as fichas e 
separam todas formando montinhos de Unidades, Dezenas e Centenas. Orien-
te-os a guardarem no envelope o montinho das Centenas, pois, para o jogo 
proposto na atividade, serão utilizadas somente as Unidades e Dezenas. Siga 
as orientações do livro do aluno.
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Atividade 5

Material: gráficos, réguas, lápis e borracha. 

Antes de realizar a atividade, mostre modelos de gráficos em revistas ou 
jornais  e levante o conhecimento prévio dos alunos. Pergunte se eles sabem 
para que servem os gráficos. Essa atividade precisa ser bem compreendida, 
explique na lousa e individualmente, se necessário, porque é a primeira de 
inúmeras que os alunos conhecerão, inclusive em ambientes alheios à escola. 
O uso da régua pode ajudar na correta visualização dos números no local onde 
terminam os gráficos.

Atividade 6

Material: tampinhas ou palitos de sorvete, lápis e borracha.

Professor, modelize na lousa esta atividade para que todos tenham certeza 
de como realizá-la.  Organize as duplas, distribua material manipulável (tam-
pinhas ou palitos de sorvete) e certifique-se de que ele seja suficiente para 
todos. Garanta a socialização ao final da atividade.

Atividade7

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Essa é uma atividade coletiva e você pode ser o escriba. Depois de levantar 
as brincadeiras preferidas e os votos, junto com seus alunos monte um gráfico 
com o resultado da pesquisa. Percorra a classe no momento do registro indivi-
dual dos alunos para auxiliá-los.

Atividade 8, 9 

Material: nenhum.

Utilize as perguntas sugeridas no livro para descobrir o que seus alunos já 
conhecem sobre números pares e ímpares. Leve seus alunos para a quadra e 
divida-os em duplas, a fim de realizar o “Jogo do Par ou Ímpar” com as mãos. 
Acompanhe as duplas e oriente-as.

Atividade 10

Material: lápis e borracha.

Estimule os alunos a trabalhar em grupos, analisando o gráfico pictórico e 
preenchendo a tabela. Aproveite para falar sobre a importância da reciclagem 
e incentive os alunos a realizar coletas seletivas em casa e na escola. Todos os 
itens dessa atividade devem ser socializados por todos os grupos. Professor, é 
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importantíssimo que os alunos possam expor sua forma de pensar e aprendam 
a ouvir a explicação dos demais, aprendendo com eles também.

Atividade 11

Material: copos descartáveis, lápis e borracha.

Nessa atividade, o olhar dos alunos trabalhando com as estimativas poderá 
lhe dar algumas pistas de trabalho. Mostre uma pilha de copos (aproximada-
mente 100) e pergunte a seus alunos qual o número aproximado de copos  que 
acreditam conter na pilha. Registre na lousa. 

Retire 10 ou 20 copos da pilha e questione se alguém gostaria de mudar 
sua estimativa. Continue diminuindo a pilha e questionando os alunos em suas 
estimativas. Observe a reação dos alunos. Proponha novos desafios a cada 
semana, com tampinhas, palitos, bolinhas de gude, etc.

Atividade 12

Material: material manipulável, lápis e borracha.

Para essa atividade é importante que os alunos não resolvam todas as si-
tuações em um mesmo dia e que você ofereça material manipulável para 
todos que necessitarem. Não se esqueça de socializar as respostas. Aqui, são 
apresentados diferentes tipos de problemas: sem solução, com mais de uma 
solução, com excesso de dados. É preciso trabalhar um de cada vez, discutin-
do coletivamente e registrando as possíveis soluções.

Atividade 13

Material: lápis e borracha.

 Faça uma retomada dos números pares e ímpares e observe como cada 
aluno consegue ligar os pontos da figura. Esteja atento para as possíveis difi-
culdades.

Atividade 14

Material: tesoura, lápis e borracha.

Permita que os alunos formem duplas e oriente-os a recortar o material de 
encarte. Solicite que encontrem os pares e que no caderno escrevam quan-
tos pares encontraram e quantas meias sobraram. Proponha novos desafios 
semanais com outros materiais que são utilizados em pares (luvas, brincos, 
calçados dos alunos).
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Atividade 15

Material: lápis de cor, lápis e borracha.

Peça aos alunos que realizem as operações no caderno, observem o resul-
tado e pintem no livro os resultados pares. Não esqueça de oferecer material 
manipulável (tampinhas ou palitos de sorvete) para os alunos.

Atividade 16

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações do caderno do aluno.

Atividade17, 18, 19, 20, 21

Material: palitos de sorvete, saquinho ou elástico, lápis e borracha.

Mostre o material dourado com o qual eles irão trabalhar. Se eles nunca 
utilizaram esse material, haverá necessidade de que manuseiem e brinquem 
com as peças, pois o interesse e a curiosidade sobre as peças não permitirão 
tranquilidade para o desenvolvimento das atividades. Então, num primeiro 
momento, os alunos irão brincar livremente com o material dourado e ma-
nipular suas peças para perceberem suas formas e diferenças de tamanho. 
Explore o material com os alunos. é fundamental que cada um faça esses 
movimentos para poder perceber as relações entre as peças. Leve  o aluno a 
perceber que, por meio das trocas das unidades pelas dezenas, fica mais fácil 
manipular o material e fazer construções, porque se tem um menor número 
de peças. Após a realização da atividade em grupos ou duplas, escolha dois 
grupos (um que optou pelas trocas e outro que trabalhou com unidades ape-
nas) e peça que expliquem à turma o que fizeram. Pode ocorrer também que 
algum grupo tenha feito trocas parciais, por exemplo, trocou 20 unidades por 
2 dezenas e utilizou as 23 unidades restantes sem trocá-las. Faça perguntas 
para que os alunos comparem quem utilizou mais peças, quem utilizou menos 
peças e por quê. Torne essa atividade um exercício permanente de matemáti-
ca. Durante um determinado período, até avaliar que seus alunos já dominam 
esse conhecimento, proponha a representação de outras quantidades. Realize 
uma pequena revisão do que foi visto até aqui, relembrando que é possível 
fazer trocas agrupando de 2 em 2, de 3 em 3, etc., como foi visto em aulas 
anteriores, e que agora serão trabalhados agrupamentos de 10 em 10.

Faça, então, a leitura e explicação dessa parte da aula. Você pode utilizar 
objetos e também o material dourado para ajudar na compreensão de que, 
por exemplo, o número 39 possui 39 unidades, e não apenas 9, como muitas 
vezes os alunos afirmam. Depois desses exemplos, podem ser feitas perguntas 
a respeito de vários números, para que os alunos respondam, em cada caso, 
quantas unidades e quantas dezenas possui o número, e se há unidades de-
sagrupadas. Fique atento às dúvidas e erros dos alunos, e continue propondo 
diariamente situações desafiadoras, para que eles possam realmente compre-
ender esse conteúdo.
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Atividade 22 e 23

Material: material dourado, lápis e borracha.

Ao agrupar de 10 em 10, procura-se que o aluno perceba a relação entre 
a quantidade de agrupamentos obtida e a escrita do número que representa 
o total de elementos. Agora, sem o uso de material concreto, mas com apoio 
de outras representações gráficas (desenhos), estimule os alunos a utilizar o 
material disponível. Somente após a representação com o material dourado é 
que o aluno fará a anotação do número obtido. Acompanhe as estratégias que 
cada aluno utiliza e solicite que alguns socializem sua forma de pensar.

Atividade 24, 25, 26 e 27

Material: ábaco, lápis e borracha.

Professor, apresente o ábaco como outro recurso que auxilia o aluno a com-
preender os agrupamentos no sistema de numeração decimal. Nessa etapa, 
você não deve se preocupar com a compreensão dessas nomenclaturas pelos 
alunos, mas com a compreensão deles pelas trocas e manipulação desse ma-
terial como apoio para a aprendizagem.

Antes de iniciar as atividades, permita que os alunos explorem bastante o 
ábaco, simplesmente brincando com ele. Professor, você pode construir um 
ábaco com uma caixa de sapatos, palitos de churrasco e pequenas argolas de 
EVA, ou utilizar o material que a escola possui. Trabalhar paralelamente com 
o ábaco, o material dourado e as fichas sobrepostas possibilitará que o aluno 
reconheça o valor posicional do número, a unidade, a dezena e a centena, 
bem como oferecerá um novo recurso para cálculos durante todo o ano.

Atividade 28

Material: lápis e borracha.

Siga as orientações da atividade 12 da Unidade 1.

Pense e Responda
Leia a comanda 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 eles acham que é a correta. O importante nessa atividade 
é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto e o conteúdo solicitado. É 
também uma oportunidade para aprenderem o procedimento de responder 
questões de uma avaliação. Porém, lembre-se: a maioria de seus alunos, nes-
sa época do ano, ainda não tem autonomia de leitura, por isso é importante 
que você leia para eles e explique-lhes como procurar a alternativa correta. 
Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 2
MEDIDAS DE TODO DIA 

Objetivos:

• Reconhecer as representações convencionais de medidas de tempo.

• Usar o calendário e o relógio para identificar medidas de tempo e 
fazer registro de datas e horários.

Início de conversa
Professor faça a leitura do poema, cante com os alunos, brinque com a 

entonação, rimas e a musicalidade.
Fale um pouco do autor Vinicius de Moraes.

Hora do desafio
Atividade 1
Material: nenhum.
Professor, discuta as questões na Roda de conversa, conforme orientação 

do livro do aluno.

Atividade 2
Material: diferentes tipos de calendários, tesoura e cola.
Leve para sala vários tipos de calendários (calendário de mesa, digital, de 

parede, em agendas, cadernos, etc.) e permita que os alunos manuseiem o 
material. Peça que seus alunos procurem em revistas e jornais diferentes tipos 
de calendários, recortem e colem no caderno.

Atividade 3
Material: calendário (grande de parede) do ano, lápis e borracha.
Providencie um calendário de parede grande para que os alunos consigam 

visualizá-lo adequadamente e siga as orientações do livro do aluno.

Atividade 4
Material: calendário (grande de parede) do ano, lápis e borracha.
Converse com os seus alunos a respeito dos meses do ano e explique porque 

eles podem ser escritos em numerais. Dê exemplo antes de iniciar o exercí-
cio. Mostre para os alunos diferentes materiais em que aparecem esse tipo de 
registro.
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Atividade 5
Material: calendário (grande de parede) do ano, lápis e borracha.
Siga as orientações da atividade 3.

Atividade 6 e 7
Material: lápis de cor, lápis e borracha.
Faça a leitura da quadrinha. Brinque com ela, pedindo aos alunos que fa-

çam um jogral com o tema “A semana”. Peça-lhes que circulem os dias da 
semana em que eles vão à escola e que pintem os dias em que não tem aula.

Atividade 8
Material: lápis e borracha.
Leia a comanda da atividade e dê o tempo necessário para que os alunos 

discutam as respostas nas quais pensaram. Ouça e registre na lousa. Discuta a 
resposta certa. Para que a resposta esteja de acordo com os dias da semana 
da charada, é preciso realizá-la em uma quarta-feira. Caso a atividade seja 
proposta em outro dia, é necessário discutir com os alunos sobre qual o dia da 
semana em que a resposta estaria correta.

Brinque com mais charadinhas.

Atividade 9, 10, 11 e 12
Material: lousa digital, imagens de diferentes tipos de relógio, tesoura, 

revistas, lápis e borracha.
Antes de iniciar atividade, mostre aos alunos na lousa digital diferentes 

tipos de relógios (de mesa, de cabeceira, de parede, de pêndulo, cuco, de 
sol, de água, etc.) e como os alunos e seus familiares conseguem saber a hora 
certa. Siga as orientações do caderno dos alunos e, após montarem o relógio, 
inicie o trabalho de exploração. Se for possível, faça uma pequena exposição 
com os diferentes tipos de relógios. Veja se algum aluno ou professor pode 
colaborar.

Atividade 13, 14, 15 e 16
Material: relógio do encarte, relógio analógico e digital, lápis e borracha.
Continue o desenvolvimento das atividades sobre o relógio explicando aos 

alunos como realizar as atividades propostas.
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Pense e Responda
No Pense e Responda, leia a comanda 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 eles acham que é a correta. O importan-
te nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto/conteú-
do solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem o procedimento 
de responder 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 para eles e explique-lhes como procurar a alternati-
va correta. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.
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UNIDADE 3
BRINCANDO COM AS 
FORMAS

Objetivos:

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

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

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

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

Início de conversa
A palavra “geometria”, que significa “medida da terra”, teve sua ori-

gem em situações do passado, quando o homem utilizava a matemática 
para resolver problemas de medições. 

Experiências envolvendo geometria tiveram e têm grande valor por pro-
porcionar métodos práticos para solucionar problemas do dia a dia.

As primeiras considerações humanas a respeito da Geometria origina-
ram-se da necessidade de “medir a terra”. As atividades incluíam observa-
ções, comparações e relações entre formas e tamanhos. Quando o homem 
sai das cavernas e começa a ter que construir sua morada, os conceitos de 
verticalidade, horizontalidade e paralelismo, entre outros, estão presen-
tes.

As antigas civilizações de beira-rio (Nilo, Tigre, Eufrates, Ganges, Indo) 
desenvolveram uma habilidade em engenharia na drenagem de pântanos, 
na irrigação, na defesa contra inundação e na construção de templos e 
edifícios. Utilizavam uma Geometria prática.

Observamos, também, diversos outros momentos em que a Geometria 
foi empregada pelos povos considerados primitivos: na construção de obje-
tos de decoração, de utensílios, de enfeites e na criação de desenhos para 
a pintura corporal. Formas geométricas, com grande riqueza e variedade, 
aparecem em cerâmicas, cestarias e pinturas de diversas culturas. Nessas 
manifestações artísticas já apareciam formas como triângulos, quadrados e 
círculos, além de outras mais complexas. E a humanidade não parou. Cons-
tatamos a presença da geometria em todos os aspectos do dia a dia, jus-
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tificando a grande importância de explorá-la na sala de aula, pois é um 
instrumento para compreender, descrever e interagir com o espaço em que 
se vive.

Com antecedência, solicite aos alunos que tragam para a escola o seu 
brinquedo favorito (você pode aproveitar o dia do brinquedo ou reunir os 
brinquedos disponíveis na escola). Ofereça-lhes pistas, perguntando sobre 
cores, tamanhos, formas (arredondadas ou não), se fazem barulho ou não, 
se são pesados ou leves, se rolam ou não, se são circulares ou não circulares. 
Que tipos de brincadeiras propiciam?

Hora do desafio 
Atividade 1

Material: lousa digital, brinquedos, lápis e borracha.

Essa atividade pode ser desenvolvida com a utilização da lousa digital ou 
explorando, além da imagem, os brinquedos disponíveis na escola.

Atividade 2

Material: tesoura, cola, material do encarte 6, jornais, revistas, papel 
sulfite e sólidos geométricos.

Peça aos alunos que recortem de jornais e revistas, imagens de embala-
gens, objetos e utensílios que se assemelham às formas geométricas cor-
respondentes às figuras representadas no livro. Antes de colá-las numa fo-
lha de sulfite, explore as imagens que foram recortadas, classificando-as: 
quais representam a forma geométrica de um cubo, quais se assemelham 
a um cilindro; quantas imagens a turma conseguiu de cada forma, qual 
grupo tem mais imagens; etc. Para potencializar esta atividade, os alunos 
devem explorar os sólidos geométricos disponíveis na escola. No material 
de encarte do aluno, você encontrará sólidos geométricos para recortar e 
montar.

Atividade 3 

Material: diferentes materiais escolares, lápis, borracha e material do 
encarte.

Peça para os alunos reunirem no centro da sala todo tipo de material 
escolar que é utilizado por eles. Antes de realizar a atividade, solicite que 
identifiquem as formas desses materiais e realizem agrupamentos de acor-
do com as diferentes formas que apresentam. 

Para o jogo do encarte, siga as regras:

• As cartas do dominó devem ser divididas igualmente entre os jo-
gadores. Caso se opte por 4 jogadores, a peça que sobrar deve ser 
colocada na mesa.
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• Um dos jogadores inicia a partida, escolhendo uma de suas cartas.

• Os demais colocam as peças de modo a associar corretamente a for-
ma geo métrica das figuras aos objetos.

• Se um jogador não tiver a peça indicada, ele deve passar a vez.

• Vence o jogador que utilizar primeiro todas as suas cartas. 

Pode-se ampliar a discussão solicitando que as crianças separem os sóli-
dos em grupos de acordo com critérios que devem ser decididos primeira-
mente por elas. Em um segundo momento, o professor poderá inserir crité-
rios que os ajudem a separar os sólidos em pirâmides, prismas e sólidos de 
revolução (cone, esfera, cilindro). 

Como tarefa de casa, o professor poderá pedir que as crianças tragam 
objetos cilíndricos, cônicos e em formato de cubos e paralelepípedos.

Atividade 4

Material: material dourado, palitos, material de cuisenaire, blocos lógi-
cos, sólidos geométricos, lápis e borracha.

Utilizando o material dourado, palitos, barrinhas e blocos lógicos, deixe 
que os alunos criem formas interessantes, como o exemplo proposto na 
atividade. Depois de montarem as formas, peça para que as representem 
com desenhos no livro do aluno, pintando cada forma de uma cor.

Atividade 5

Material: lápis, borracha, lápis de cor, lousa digital e diferentes imagens 
da natureza.

Programe um passeio no entorno da escola para observar a natureza e 
suas formas: o tronco das árvores, o formato das folhas, a copa das árvo-
res, a forma das flores, o sol, os morros, etc. Peça que desenhem uma pai-
sagem representando as formas da natureza. Antes de iniciar o trabalho, 
mostre aos alunos diferentes imagens da natureza.

Atividade 6 e 7

Material: lápis e borracha.

Antes de iniciar a atividade, para trabalhar o conceito de localização 
e ponto de referência na escola, explore cada ambiente a partir da sala 
de aula. Saia com os alunos para observar o entorno de sua sala de aula, 
descrevendo e anotando a localização de cada espaço: banheiros, salas, 
pátio, etc. Para que os alunos compreendam, talvez seja necessário re-
petir esse procedimento, indagando-os: “nossa sala é a sala 1, o que tem 
em frente? E ao lado? Onde fica o banheiro?”, entre outras perguntas. De 
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volta à sala, providencie um papel pardo grande para registrar o desenho 
e novamente deixe que observem a sala. Realize com eles a planta baixa. 
Comente com os alunos que há diversas formas de representar os espaços e 
que uma maquete é uma das formas de representação. Em seguida, utilize 
os registros para orientar a construção coletiva de uma maquete da sala 
de aula. Você pode utilizar-se de material de sucata (caixas de fósforos, 
de sabonetes, de creme dental). Para tanto, solicite com antecedência aos 
alunos que levem para a classe esses materiais. Ainda nessa atividade, os 
alunos irão observar o interior de uma escola fictícia. Deverão localizar-se 
nesse ambiente e descrever como poderão orientar outros colegas. Olhan-
do de cima para a maquete construída na atividade, deverão orientar um 
colega que entrou na escola e não conhece as dependências para que ele 
possa deslocar-se com segurança nesse espaço.

Atividade 8

Material: lousa digital, imagens das obras do pintor Kandinsky, tesoura, 
cola, revistas e jornais.

Para a realização dessa atividade é imprescindível a parceria com o 
professor de Arte. Converse com os alunos a respeito do pintor Wassily 
Kandinsky e mostre para eles na lousa digital outras obras do artista.

Pense e Responda
No Pense e Responda, leia a comanda 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 eles acham que é a correta. O 
importante nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o as-
sunto/conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem 
o procedimento de responder 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 para eles e explique-lhes como 
procurar a alternativa correta. Oriente-os para não falarem as respostas 
em voz alta.



Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° 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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UNIDADE 1
JEITO DE SER E DE VIVER DE 
CADA UM

Objetivos:

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

• Demonstrar curiosidade e conhecimentos prévios ou construídos para 
participar da investigação de temas ou problemas de interesse cien-
tífico e cultural acerca do corpo humano e da saúde.

• Investigar semelhanças e diferenças entre diversos objetos e seus ma-
teriais 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

Nesta unidade de estudo, explore os conhecimentos prévios dos alunos em 
relação aos animais que conhecem ou que convivem. Peça que descrevam os 
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hábitos desses animais, a cobertura da pele, onde vivem, do que se alimen-
tam, relacionando essas características à sobrevivência no habitat.

Promova o dia do bicho, oportunidade em que os alunos poderão trazer 
animais de estimação ou fotos ou imagens destes, recortadas de revistas. Peça 
que descrevam para os colegas as características, modo de vida, alimentação, 
cuidados especiais, etc.

Embora pareça ser repetitivo, os passeios aos arredores da escola sempre 
são bem vindos, pois, oportunizam o contato direto com o ambiente, perce-
bendo cores, cheiros, formas, entre outros. 

Uma maneira de encaminhar a roda de conversa é organizar uma compe-
tição entre grupos. Selecione os alunos que deverão executar a mímica do 
animal. 

Tenha uma lista de animais previamente selecionados por você. Conte, se-
cretamente para o aluno que irá fazer a mímica, o nome do animal.

Os grupos que irão descobrir o animal que está sendo representado, pode-
rão fazer algumas perguntas, tais como: tem pelo, tem garras, voa, anda de 
quatro, come capim, etc. Eles poderão arriscar três tentativas de nome de 
animais. Caso não acertem, não será permitido arriscar outro nome. 

Hora do desafio
Professor, nesta etapa de escolaridade, seus alunos ainda não possuem 

autonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita ao aluno 
registro escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam o 
resultado de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe a res-
posta mais adequada, escreva na lousa na presença dos alunos, como escriba 
deles, e após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço indicado em 
seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia para ensiná-los o 
procedimento de cópia da lousa com funcionalidade de registro. Em outras 
atividades em que se solicita aos alunos o registro de respostas por meio de 
desenho, é importante aproveitar o momento para oportunizar a construção 
de legendas explicativas.

Na atividade 1, ao solicitar ao aluno a organização da lista dos animais que 
conhece, observando a tabela apresentada, estará possibilitando que cada um 
expresse suas ideias a respeito dos animais, qual o grau de experiência que 
possuem, se vivenciam os ambientes ou se os conhecem por meio de filmes, 
revistas ou livros. É importante socializar as respostas entre as crianças, pro-
movendo uma discussão e reflexão sobre o assunto.

Após citarem os animais que conhecem, cada um deverá pesquisar os pro-
váveis ambientes em que vivem. Esse será o momento para refletir a respeito 
da primeira atividade, quando foram solicitados para organizar uma lista dos 
animais que conheciam. Depois de listarem os animais, fazer uma lista coleti-
va, na lousa, sobre os prováveis lugares em que os animais moram.
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Na atividade 2, ao solicitar a realização dessa atividade aos alunos, você 
estará verificando se eles sabem o que é um ser vivo, e que cada um tem  
seu próprio ambiente. Essa lista poderá ser realizada de maneira coletiva. É 
importante comentar que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem, 
envelhecem e morrem, ou seja, que passam pelo ciclo vital. 

Outro assunto que pode ser abordado, além das características físicas, é o 
referente à saúde desses animais. Alerte-os para o fato de que, mesmo sendo 
animais de estimação, podem ser portadores de doenças, que contagiam os 
seres humanos. 

Destaque que os animais geralmente atacam quando são provocados ou se 
sentem ameaçados. É importante valorizar o respeito às diferentes formas de 
vida. Por essa razão, foram criadas leis de proteção, tanto para os animais 
criados pelo homem, quanto para os silvestres e campestres.

Conhecimentos sobre esses assuntos podem ser ativados, mesmo que não sejam 
completamente sistematizados. O importante é dar tempo para as respostas.

A atividade 3 pode ser encaminhada como lição de casa para que os alunos 
conversem com os familiares para obter as informações solicitadas.

Na atividade 4, ao solicitar que procurem um local para observar com mais 
detalhes alguns animais, ajude-os a encontrar um local próximo, onde possam 
ser observados pequenos animais, tais como: tatuzinhos de jardim, formigas, 
minhocas, caracol de jardim, pequenos besouros, aranhas, lacraias e joani-
nhas. Não deixar de comentar que existem animais que moram no ambiente 
e animais que passeiam pelo ambiente, como: abelhas, borboletas, grilos, 
cigarras, etc.

Oriente-os em relação à forma de observar os animais no local escolhido, 
sem tocá-los, verificando o que estão fazendo, qual a cor, tamanho, como se 
movimentam, etc.

Se sua opção for conduzir o estudo coletivamente, aprofunde com os alu-
nos o estudo em relação ao animal escolhido, realize as anotações coletiva-
mente, para que os alunos registrem por meio de cópia no livro do aluno, as 
informações coletadas. Se sua opção for realizar a atividade em pequenos 
grupos, procure definir previamente o animal a ser estudado em cada grupo, 
diversificando as escolhas para que haja, inclusive, possibilidade de realizar 
comparações entre os animais estudados.

Na atividade 5, oriente os alunos a recortar figuras dos animais de que 
mais gostam. Após colarem em seus cadernos, dê oportunidade para que apre-
sentem para os colegas os animais escolhidos, faça uma lista dos animais que 
mais aparecem nas colagens e peça que escolham por votação qual pretendem 
conhecer melhor.

Para que realizem as atividades 6 e 7, é importante que se encaminhe uma 
pesquisa, que poderá ser feita por meio de filmes ou livros que mostrem um 
pouco sobre cada um dos animais representados. Organize um debate, opor-
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tunizando que falem sobre como imaginam que seja o revestimento do corpo 
desses animais.

O revestimento de um animal é a camada exterior do corpo, em contato 
com o ambiente. Esse revestimento varia com as espécies e apresenta diver-
sas funções: proteger contra agentes do ambiente; regular a temperatura do 
corpo; servir de superfície respiratória; servir de camuflagem; evitar a perda 
de água; excretar substâncias; impedir a entrada de parasitas; receber estí-
mulos que permitem sentir o ambiente (calor, frio,dor...)

Tipos de revestimentos: pele nua que é a característica dos anfíbios. Estes 
animais em grande parte respiram pela pele: respiração cutânea. Por esse 
motivo vivem em ambientes ricos em água, mantendo a pele sempre úmida. 

Quitina: característica dos animais invertebrados (insetos). É um revesti-
mento resistente, duro e impermeável, que os protege da desidratação e das 
agressões ambientais. Ex: Líbélula e besouro. Quitina com sais minerais: em 
alguns animais o revestimento de quitina é reforçado por uma substância cal-
cária, formando uma crosta que lhes dá mais resistência. Ex: lagosta.

Escamas dérmicas: são características dos peixes. Provém da região profun-
da da pele (derme).

Escamas epidérmicas: são características dos répteis. Não acompanha o 
crescimento dos animais (muda de pele). Têm origem na epiderme. Protegem 
o corpo desses animais que, de um modo geral, se arrastam. Ex: cobra, jaca-
ré, crocodilo, tartaruga.

Penas: são características das aves. Não deixam passar a água e o ar. É o 
fato de serem impermeáveis ao ar que permitem as aves voarem. São bar-
reiras às perdas de calor, por conservarem debaixo de si, uma camada de ar 
quente, mantendo assim a temperatura corporal. Ex: pinguim, arara, etc.

Pelos: são características dos mamíferos. Contribui para manter a tem-
peratura do corpo e é em muitos casos impermeável à água. Ex: tigre, urso, 
macaco, foca, baleia, morcego.

Na atividade 8, solicite aos alunos que realizem uma entrevista com algu-
ma pessoa que tenha um animal de estimação. Com as entrevistas prontas, 
proponha uma Roda de conversa e peça aos alunos para falarem sobre quem 
entrevistaram, o que descobriram e o que acharam de realizar uma entre-
vista. 

A atividade 9 propõe uma retomada das informações estudadas na uni-
dade, com o objetivo de socializar o que os alunos aprenderam. Sugere-se a 
construção de um painel, do tipo “Você sabia?”, contendo informações cientí-
ficas sobre alguns animais. Construa esse painel coletivamente com os alunos 
e exponha-o em local visível na escola.
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Pense e Responda

No Pense e Responda, leia a comanda 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 eles acham que é a correta. O importan-
te nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto/conteú-
do solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem o procedimento 
de responder 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 para eles e explique-lhes como procurar a alternati-
va correta. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.

Outras sugestões

Como prevenir acidentes com aranhas

A maneira mais fácil de prevenir acidentes dentro de casa, é vedar 
todas as entradas possíveis para as aranhas. Aconselha-se a coloca-
ção, ao anoitecer, daqueles saquinhos compridos de areia atrás das 
portas, pois as aranhas entram facilmente por baixo delas. Se a resi-
dência se localiza na proximidade de terrenos baldios, estes devem 
ser desmatados com frequência. Deve-se também evitar o acúmulo 
de lixo e entulho. Muros ásperos não são aconselháveis porque per-
mitem às aranhas subirem, alcançarem vãos e fendas de janelas e 
outras entradas. Nas casas em que as aranhas costumam ser vistas, 
principalmente em casas de campos e sítios, nunca se deve calçar 
sapatos ou vestir roupas sem antes examiná-los. 

Adaptado de: FUNDAÇÃO BRASILEIRA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE 
CIÊNCIAS. Revista de Ensino de Ciências. São Paulo, nº 10, set. 1994.

Solicite aos alunos que elaborem um folder com informações e esclare-
cimentos com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos da 
aranha marrom.

Conceito de habitat: Lugar onde um animal ou planta vive ou se desenvolve 
normalmente, geralmente diferenciado por características físicas ou por plan-
tas dominantes. São habitats os desertos, os lagos e as florestas. 

Nicho: localização e função física de um organismo num ecossistema. Tam-
bém chamado de nicho ecológico. O mesmo que habitat.

• Sugestão de filme: na série Insectra da DVD Teca da TV Escola, há 

DVDs que exploram estudo sobre os animais, que podem servir de 

subsídio para o aprofundamento de seus estudos em HTPC. Mas 
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atenção: as características destes vídeos não são atraentes para 

alunos tão pequenos, como os do primeiro ano.

• Softwares recomendados: na mesa educacional Multimundos – lâmi-

na 1 – Ciências – Peixe – adaptação animal você encontrará informa-
ções diversas sobre diferentes animais do mundo. Ainda na mesma 
lâmina, na opção Leãozinho você poderá mostrar às crianças os 
direitos dos animais e cuidados para a preservação das espécies.

• Interdisciplinaridade: O professor de Educação Física poderá apro-
fundar a proposta de trabalho com mímicas sobre animais. O pro-
fessor de Educação Artística poderá aproveitar o trabalho com os 
sons da natureza, explorando os sons dos animais.



Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° 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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UNIDADE 1
BRINCADEIRAS BRASILEIRAS
Objetivos:

• Identificar diferentes sujeitos (pessoas, famílias, grupos...) envolvi-
dos nos diferentes tipos de acontecimentos cotidianos ( familiares, 
escolares, sociais...) e reconhecer grupos de convivência ( por idade, 
sexo e pertencimento - família, escola, sala de aula, local de traba-
lho, profissão, local de nascimento...).

• 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

Na roda de conversa, verifique com as crianças as brincadeiras que eles mais 
gostam de realizar. Relembre um pouco do que já foi falado no 1º bimestre.

Professor, leia a seguir informações que servirão como subsídios.

Os brinquedos, jogos e brincadeiras brasileiras tiveram origem nos povos 
formadores da nossa cultura (índio, branco e negro) e até mesmo do Oriente 
distante.
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Com a urbanização e a informatização, muitas brincadeiras tradicionais 

perderam espaço nas preferências infantis. Mas, pode-se reconhecer que ape-
sar disso, a peteca, a amarelinha, a ciranda, a pipa e a cama de gato apresen-
tam valor cultural garantindo lugar no folclore brasileiro. 

A miscigenação índio-branco-negro e a falta de documentação sobre os jogos 
dos meninos negros no período colonial, dificultam a especificação da influên-
cia africana no folclore infantil. Entretanto, foi pela linguagem oral que a mãe 
preta transmitiu para as crianças, o conto, as lendas, os mitos, e as histórias de 
sua terra. Era costume do menino branco receber um ou mais moleques negros 
como companheiros de brincadeira que lhe serviam como cavalo de montaria, 
burros de liteira (escravos que carregavam seu senhor, um à frente e outro 
atrás, em uma cadeira portátil, fechada e coberta, a liteira), de carro de cava-
lo, em que um barbante serve de rédea, e um galho de goiabeira de chicote. Os 
sinhozinhos reproduziam nas brincadeiras as relações de dominação. 

As meninas, ao brincarem com os jogos de faz-de-conta, reproduziam a 
vida do engenho, onde as meninas negras eram tratadas como servas pela 
sinhazinha.

Porém, longe do controle dos adultos essa relação se invertia, particu-
larmente, nas brincadeiras de pião, papagaio, matar passarinhos, subir em 
árvores, a liderança era dos moleques negros, prevalecendo as habilidades do 
jogador. 

Da tradição indígena ficaram, dentre outras, as brincadeiras de barbantes, 
atualmente conhecidas como cama-de-gato e o gosto pelos jogos e brinquedos 
imitando animais. Podemos perceber que, apesar da convivência de diferen-
tes raças a influência portuguesa foi preponderante nas brincadeiras e jogos 
infantis das crianças brasileiras.

Saiba um pouco sobre essas brincadeiras e brinquedos, lendo o texto abaixo:

• Peteca
Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios brincan-

do com uma trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras, amarrada a uma 
espiga de milho, que chamavam de Pe´teka, que em tupi significa “bater”. 
A brincadeira foi passando de geração em geração e, no século 20, o jogo de 
peteca tornou-se um esporte, com regras e torneios oficiais.

• Amarelinha 
Essa brincadeira, de origem francesa, tão tradicional entre as crianças bra-

sileiras também é chamada de maré, sapata, avião, academia, macaca etc. A 
amarelinha tradicional é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma 
cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, lua 
ou cabeça. Depois vem a casa do inferno (ou pescoço) e a área de descanso, 
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chamada de braços (ou asas), onde é permitido equilibrar-se sobre os dois pés. 
Por último, a área do corpo (ou quadrado).

• Cama-de-gato
A cama-de-gato é uma brincadeira com barbante. Consiste em trançar um 

cordão entre os dedos das duas mãos e ir alterando as figuras formadas. Pro-
vavelmente de origem asiática, a brincadeira é praticada em diversas partes 
do mundo. Uma versão mais moderna é trançar um elástico com as pernas.

• Cinco Marias
Também chamada de três Marias, jogo do osso, onente, bato, arriós, te-

lhos, chocos, nécara etc. O jogo, de origem pré-histórica, pode ser praticado 
de diversas maneiras. Uma delas é lançar uma pedra para o alto e, antes que 
ela caia no chão, pegar outra peça. Depois tentar pegar duas, três, ou mais, 
ficando com todas as peças na mão. Na antiguidade, os reis praticavam com 
pepitas de ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar. No Brasil, costuma ser 
jogado com pedrinhas, sementes ou caroços de frutas, ossos ou saquinhos de 
pano cheios de areia.

• Pipa
Pipa, papagaio, arraia, raia, quadrado, pandorga... As pipas apareceram na 

China, mil anos antes de Cristo, como forma de sinalização. Sua cor, desenho ou 
movimento poderia enviar mensagens entre os campos. Os chineses eram peri-
tos em construir pipas enormes e leves. Da China elas foram para o Japão, para 
a Índia e depois para a Europa. Chegaram ao Brasil trazidas pelos portugueses. 
Os tipos de pipa mais conhecidos são o de três varas, o de cruzeta e o de caixa. 
Para confeccioná-las bastam algumas folhas de papel, varinhas e linha.

• Ciranda
A famosa dança infantil, de roda, conhecida em todo o Brasil, teve ori-

gem em Portugal, onde era um bailado de adultos. O semelhante a ela é o 
fandango, baile rural praticado até meados do século XX no interior do Rio 
de Janeiro (Parati) e São Paulo, em que homens e mulheres formavam rodas 
concêntricas, homens por dentro e mulheres por fora. Os versos que abrem a 
ciranda infantil são conhecidíssimos ainda hoje: “Ciranda, cirandinha/Vamos 
todos cirandar/Vamos dar a meia volta/Volta e meia vamos dar”. De resto, há 
variações regionais que os complementam como “O anel que tu me deste/Era 
vidro e se quebrou./O amor que tu me tinhas/Era pouco e se acabou”.

Ao iniciar a roda de conversa estimule uma leitura das imagens, lembrando 
que as pinturas e fotos são importantes fontes históricas. Peça que as crianças 
observem na tela de Brueghel os brinquedos e as brincadeiras mostrados e 
tentem descrevê-los.

Retirado de: <http://educacao.uol.com.br/cultura-brasileira/ult1687u12.jhtm>.
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Hora do desafio

Professor, nesta etapa de escolaridade, seus alunos ainda não possuem 
autonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita ao aluno 
registro escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam o 
resultado de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe a res-
posta mais adequada, escreva na lousa na presença dos alunos, como escriba 
deles, e após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço indicado em 
seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia para ensiná-los o 
procedimento de cópia da lousa com funcionalidade de registro. Em outras 
atividades em que se solicita aos alunos o registro de respostas por meio de 
desenho, é importante aproveitar o momento para oportunizar a construção 
de legendas explicativas.

Essa unidade traz uma grande variedade de propostas de brincadeiras que 
devem ser exploradas ao longo do bimestre e que podem ser realizadas com o 
professor de Educação Física.

A atividade 1 traz outra obra de arte que explora a brincadeira “Cabra 
cega”. A partir dos encaminhamentos dados na atividade, os alunos poderão 
perceber que algumas de suas brincadeiras chegaram até os dias atuais, pas-
sando de geração em geração.

Você pode problematizar essa informação, sugerindo aos alunos que con-
versem com pessoas da família (pais, avós, tios) a respeito das brincadeiras 
que costumavam brincar e observem se algumas delas são as mesmas que 
brincam hoje. Peça-lhes que socializem as descobertas e aproveitem a opor-
tunidade para explorar com eles o fato de que tudo que estão descobrindo faz 
parte de nossa história.

Na atividade 2 oriente os alunos para realizarem mímicas enquanto can-
tam a música. Investigue se algum aluno conhece outra versão dessa cantiga.

Faça um levantamento das cantigas de brincadeiras conhecidas pelos alu-
nos. Liste na lousa. Peça que cada aluno escolha uma delas para registrar 
individualmente no livro do aluno.

Na atividade 3 você deve propor aos alunos uma pesquisa sobre brincadei-
ras brasileiras. Auxilie-os a pesquisar em livros ou na internet sobre as brin-
cadeiras genuinamente brasileiras, aquelas que foram trazidas para o Brasil 
pelos negros, as que faziam parte do cotidiano das crianças indígenas, assim, 
como as brincadeiras que foram trazidas pelos europeus.

Na atividade 4 oriente os alunos para entrevistarem pessoas mais velhas 
para saber quais e como eram as brincadeiras de infância antigamente. Apro-
veite a entrevista perguntando sobre a amarelinha e como ela era jogada. 
(Esta será a próxima atividade dos alunos). Peça que organizem uma lista 
dessas brincadeira, identificando se eram brincadas por meninos ou meninas 
ou ainda pelos dois.

Na atividade 5 os alunos após registrarem o nome do jogo, estabelecerão 
as regras e os procedimentos que devem orientar a brincadeira. Por exemplo: 
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definir o que vai ser usado para marcar as casas, pedaço de tijolo, pedra, 
madeirinha. Quando o jogador perde a vez? Quem vencerá o jogo? O que acon-
tece quando o jogador chega ao céu? Quando é preciso pular numa perna só? 
Quem inicia o jogo?

A atividade 6 tem como objetivo resgatar uma cantiga de roda que se origi-
nou do conto maravilhoso “ A bela adormecida”. Antes de fazer a brincadeira, 
leia ou conte a história “A bela adormecida” de Charles Perrault, publicada 
em 1697 no Livro Contos da Mãe Gansa, ou outra versão disponível na escola.

Na atividade 7, todas as crianças, meninos e meninas, formam uma grande 
fila, cada um agarrando o corpo do colega da frente com as mãos. A brincadei-
ra pode começar com a criança mais alta do grupo, representando o gavião. 
Este se posta a frente da fila e grita: piu. Esse som representa a chamada do 
Gavião que quer dizer “estou com fome”.

O primeiro jogador da fila estende a perna direita depois a esquerda para 
a frente e pergunta: quer isso? O gavião responde negativamente, repetindo 
a brincadeira com cada jogador até chegar à última criança. A esta o gavião 
diz sim e parte para sua perseguição, correndo para qualquer lado da fila. Os 
demais jogadores tentam impedir que o gavião pegue o último da fila, con-
torcendo a “corrente” para a esquerda e para direita. Se o gavião conseguir 
atingir o seu objetivo, volta a seu posto para fazer uma nova tentativa.

Quando conseguir pegar a presa, leva-a para um lugar escolhido como seu 
ninho, prosseguindo o jogo até que o último da fila tenha sido pego.

http://educandocomamor10.blogspot.com/2008/04/brincadeiras-indgenas.html

Para socializar os conhecimentos adquiridos nesta unidade proponha aos 
alunos um trabalho em grupo na atividade 8, em que possam registrar por 
meio de desenhos as brincadeiras que realizaram ao longo do bimestre. Or-
ganize a turma em pequenos grupos e solicite que cada grupo escolha uma 
brincadeira.

Peça para que cada aluno registre a brincadeira escolhida pelo seu grupo, 
numa folha de papel sulfite, colocando o nome e a origem da brincadeira.

Organize uma exposição e convide outras turmas da escola para visitá-la.

Você pode incrementar a exposição fazendo jograis, cantinhos de demons-
tração de algumas brincadeiras, etc. Defina o papel de cada aluno na exposi-
ção, ensaiando com eles a recepção dos convidados.

Pense e Responda

No Pense e Responda, leia a comanda 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 eles acham que é a correta. O importan-
te nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assunto/conteú-
do solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem o procedimento 
de responder 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 
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importante que você leia para eles e explique-lhes como procurar a alternati-
va correta. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Além de jogos e brincadeiras, há versos, cantigas e danças popula-
res e tradicionais que podem ser ensinados para os alunos, criando 
momentos também lúdicos e favoráveis à aprendizagens, como as 
parlendas, os trava-línguas e as adivinhas. Com eles podem ser con-
feccionados livrinhos pelas crianças, com desenhos e versos curtos.

• Os versos de muitas brincadeiras tradicionais sofrem variações de re-
gião para região. Assim, pode ser interessante pedir aos alunos para 
conversarem com pessoas mais velhas conferindo se conhecem, do 
mesmo modo ou diferente, os versos das brincadeiras que aprende-
ram na escola. As diferentes versões podem ser escritas em cartazes 
e fixadas nos murais, com o registro de quem a forneceu e em qual 
região do Brasil aprendeu.

• Na página 74 do Caderno 1 B das Orientações Curriculares para o ciclo 
I, você encontrará uma classificação de brincadeiras que pode ser 
proposta aos alunos.

• Na página 75 do mesmo caderno, há a referência de outro site sobre 
brincadeiras indígenas.
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UNIDADE 1
O MAPEAMENTO DO LUGAR 
ONDE VIVEMOS

Objetivos:

• Perceber-se no espaço e identificar sua posição em relação aos obje-
tos do entorno, identificando o que está a sua frente ou atrás, perto 
ou longe, assim como noções de lateralidade.

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

• Identificar objetos presentes no cotidiano em relação a tamanho, 
forma e cor, o que permite o desenvolvimento da noção de propor-
ção e de legenda.

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

Atenção professor!
As atividades das Unidades do 2° 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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Início de conversa

É importante destacar que a abordagem nesta unidade, não se limitará 
aos elementos construídos pelo homem e aos elementos naturais. Além 
disso, será apresentado a legenda, ponto indiscutível para a leitura de 
imagens e mapas.

Essa maneira de abordar o assunto,torna-se uma importante ferramenta 
para a alfabetização geográfica dos alunos. 

Neste momento, ampliaremos a alfabetização geográfica, mostrando ao 
aluno que a paisagem pode ser representada de diferentes maneiras, como 
desenho, ilustração, entre outras. Essas representações, em muitos casos, 
necessitarão da presença de legendas, para uma melhor interpretação. 

É necessário que o aluno saiba não apenas ler, mas esboçar alguns dese-
nhos, sem que se valorize a qualidade técnica do traço, mas a capacidade 
de abstração, representando no papel uma imagem real. 

Há dois tipos de legendas: as que apresentam símbolos e o significado 
e as que explicam o que está sendo mostrado, citando o lugar, data, autor 
entre outros fatores da imagem.

Além desse conteúdo, trabalhar o conceito ponto de referência do bair-
ro ou da casa do aluno.

Hora do desafio
Professor, nesta etapa de escolaridade, seus alunos ainda não possuem 

autonomia de escrita, portanto, nas atividades em que se solicita ao aluno 
registro escrito para as respostas, é importante que esses registros sejam 
o resultado de uma construção coletiva. Para tanto, reflita com a classe 
a resposta mais adequada, escreva na lousa na presença dos alunos, como 
escriba deles, e após finalizar, oriente-os a copiar a resposta no espaço 
indicado em seus livros. Esta, entre outras, é uma excelente estratégia 
para ensiná-los o procedimento de cópia da lousa com funcionalidade de 
registro. Em outras atividades em que se solicita aos alunos o registro de 
respostas por meio de desenho, é importante aproveitar o momento para 
oportunizar a construção de legendas explicativas.

Ao desenvolver a atividade 1, o aluno deverá identificar que a primeira 
imagem é fotografia e que a segunda é um desenho da mesma paisagem da 
fotografia. 

Comente que a fotografia representa a imagem real e o desenho é a 
representação da realidade, assim como os mapas representam uma pai-
sagem real que foi analisada e interpretada a partir de uma visão vertical. 
Nesse período escolar, o aluno entenderá melhor essa relação entre ima-
gem real e interpretada se a paisagem estiver na horizontal.
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É importante que os alunos percebam que podemos representar de di-
ferentes maneiras a mesma paisagem e concluam que muitas vezes essa 
representação pode ser de paisagens distantes ou próximas. 

Antes de encaminhar a atividade 2, auxilie os alunos, por meio de co-
mentários, a identificar os elementos de uma paisagem.

Na atividade 3, oriente os alunos para uma pesquisa no dicionário sobre 
o significado da palavra legenda. Leia para eles o significado e escolham 
aquele que melhor se adapta para a situação.

Em seguida, com sua ajuda, peça que criem um símbolo que represen-
tem os elementos da natureza que aparecem na imagem: rio, arbusto, 
montanhas, nuvens. Esses símbolos criados farão parte da legenda.

Na atividade 4, peça que digam o que representam aqueles símbolos no 
desenho e escreva com eles as respostas.

Na atividade 5, ao discutir as diferentes maneiras de representar a mes-
ma paisagem, amplie a discussão fazendo relações com a aula de Matemá-
tica (Unidade 3). Explore, nessas situações, o conceito de representação, 
para que os alunos percebam como isso acontece. No próximo livro (3), os 
alunos construirão a maquete da sala de aula em Geografia, ampliando a 
discussão sobre formas de representação da realidade.

Para realizar a atividade 6, peça aos alunos que criem símbolos que repre-
sentem as palavras citadas, como: praça (árvore) e igreja (cruz).

Para realizar as atividades 7 e 8, peça aos alunos que criem símbolos que  
representem os elementos da natureza que aparecem na imagem. Procure 
atentar para algumas convenções geográficas, e, se os alunos identificarem 
diferenças entre a vegetação e as construções, peça para usarem diferen-
tes tons, por exemplo: para a vegetação, verde (árvores em verde escuro e 
arbustos em verde claro); para a água, azul; para as edificações, vermelho 
(prédios ou armazéns em vermelho escuro e as casas em vermelho claro).

A atividade 9 deve ser encaminhada como lição de casa. Se desejar, so-
licite aos alunos para que conversem com alguém da família sobre pontos 
de referência para chegar à casa deles e que tragam essa informação para 
discutir em classe.

Nas atividades 10 a 13, é possível estabelecer um debate com os alu-
nos. Divida a classe em dois grupos e lance perguntas como:

• Por que um determinado ponto torna-se referência?

• Pode ser pelo seu tamanho?

• Pelas suas cores?

• Por sua arquitetura?

• Por sua importância econômica?

Professor, solicite auxílio do professor de Educação Física para o enca-
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minhamento das atividades dessa unidade. Peça-lhe que planeje atividades 
para explorar o conceito de ponto de referência, percebido a partir do 
próprio corpo: o que está a sua frente ou atrás, perto ou longe, assim como 
noções de esquerda e direita.

É importante que se perceba a relativização de um ponto de referência. 
O que se destaca para uma pessoa não se destaca para outra da mesma 
forma. Assim, dependendo da localização do aluno, mudam os pontos de 
referência.

Pense e Responda
No Pense e Responda, leia a comanda 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 eles acham que é a correta. O 
importante nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o as-
sunto/conteúdo solicitado. É também uma oportunidade para aprenderem 
o procedimento de responder 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 para eles e explique-lhes como 
procurar a alternativa correta. Oriente-os para não falarem as respostas 
em voz alta.

Outras sugestões

• Leve para a sala de aula, uma fotografia dos arredores da escola. 
Essa não precisa ser impressa para todos os alunos, mas é impor-
tante que seja impressa pelo menos em uma folha tamanho A4. 
Peça para o aluno desenhar o que observou na imagem e criar uma 
legenda. Se não for possível utilizar fotografia dos arredores da es-
cola, faça o mesmo procedimento utilizando recortes de revistas.

• Faça um passeio nos arredores da escola. Oriente os alunos para 
que listem todos os elementos naturais observados durante o pas-
seio. Ao retornar à sala, forme grupos e, em uma folha de papel 
pardo, deverão desenhar a paisagem observada e criar uma legen-
da para os elementos naturais.


