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Atenção professor!

As atividades em todas as Unidades propostas no mate-
rial didático “Conviver e aprender”, atendem às diversas 
Disciplinas da Grade Curricular do Ensino Fundamental, com 
fundamentação nas Orientações Curriculares da Rede Mu-
nicipal de Ensino. Portanto, ao planejar suas aulas, observe 
atentamente as orientações no Livro do Professor e cuide 
da frequência em que as atividades podem ser desenvolvi-
das e aprofundadas. Perceba que não é necessário esgotá-las 
num único dia ou semana, pois são conteúdos que podem 
ser trabalhados e enriquecidos ao longo de cada um dos bi-
mestres.

Atente que em todas as situações que envolvem a escrita 
de palavras ou textos, há necessidade de propor adequações 
às diferentes hipóteses de escrita dos alunos. Encaminhe 
para aqueles alunos com hipótese alfabética e silábico-al-
fabética, registros individuais ou em duplas. Para os alunos 
com hipótese inicial de escrita, encaminhe a construção co-
letiva do registro das respostas e oriente-os a copiarem em 
seus livros.

Realize sondagens diagnósticas para observar quais são as 
questões ortográfi cas que geram maiores dúvidas e incidên-
cias de escritas não convencionais pelos seus alunos já alfa-
betizados. Planeje um trabalho e intervenções específi cas 
para cada aspecto observado.

Verifi que que no “Pense e responda”, o aluno irá reencon-
trar-se com alguns conhecimentos construídos ao longo de 
cada uma das Unidades desse material, para avaliar o que 
aprenderam sobre os conteúdos trabalhados. Nesse mo-
mento, alguns alunos ainda não têm autonomia de leitura, 
então leia com eles o enunciado das questões, as alternati-
vas com as respostas e ensine-lhes a marcarem um X na que 
escolheram. Se necessário, repita a leitura no máximo duas 
vezes e alerte-os para que percebam que não é necessário 
falar as respostas em voz alta. Questione-os e refl ita com 
eles suas escolhas e permita que possam checá-
-las, conhecendo qual alternativa responde à questão pro-
posta.
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 1UNIDADE 1
Regras de jogo: ler para 
aprender!

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução em 
que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas ex-
periências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, 
pedidos, propostas ou respostas a eles; elaboradas conclusões sobre 
questões levantadas em discussões coletivas.

• Ler de modo autônomo textos de diferentes gêneros previstos para o 
ano, identificando os que atendem a interesses, possibilidades, ne-
cessidades em jogo e discutindo os sentidos construídos na leitura.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre a ortografia e pontuação, identificando 
dúvidas e resolvendo-as da melhor forma possível.

• Revisar, em parceria, textos próprios e de outros, em busca da melhor 
versão possível no momento, levando em consideração as condições 
de produção estabelecidas.

• Produzir textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, preo-
cupando-se em adequá-los às diferentes situações comunicativas e 
torná-los coesos e coerentes.

• Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto ou 
selecionar a acepção mais adequada em verbete de dicionário e de 
enciclopédia.

• Recuperar informações explícitas em textos lidos.

• Articular os episódios em sequência temporal e caracterizar o espaço 
onde ocorrem os eventos narrados.

• Analisar, com ajuda do professor, textos bem escritos.

• Observar a segmentação adequada das palavras no texto.

• Com ajuda do professor e em atividades coletivas, observar a pontu-
ação nos textos.
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Início de conversa

O jogo é a forma pela qual a criança entra em contato com o mundo, com 
a sociedade e com ela mesma. Por meio do jogo, a criança se apresenta como 
realmente é, e se sente parte do meio em que se encontra. Dentro dos vários 
tipos de jogos existentes, temos os jogos de regras que muito contribuem 
para o desenvolvimento social da criança, fazendo com que ela tenha uma 
melhor adaptação às mudanças que ocorrem durante sua vida, pois, nesse tipo 
de jogo, as regras se transformam a todo momento, dependendo da necessi-
dade e criatividade de seus jogadores.

Nesse sentido, a partir dessa necessidade e interesse das crianças em jogar, 
aliamos nessa unidade de trabalho, o jogo como pretexto para a necessidade 
da leitura. Ler para aprender uma regra nova para um jogo conhecido, ou ler 
para aprender a jogar um novo jogo será o foco do trabalho.

Sendo assim, ao reunir os alunos para a roda de conversa, proporcione 
boas reflexões com o grupo a partir das questões colocadas para a discussão. 
Lembre-os que, no 1.º bimestre, o material trouxe uma atividade com as re-
gras do jogo Cabo de Guerra. Leve para a roda um jogo cujas regras a turma 
ainda não conhece e desafie-os a entendê-las pela leitura e não por expli-
cações. Mostre-lhes a função dessa leitura: ler para entender as instruções. 
Aproveite para explorar a estrutura e características desse gênero textual: 
nome do jogo; materiais que o compõem; objetivo: o que é preciso fazer para 
ganhar; número de participantes; Preparação: como arrumar os componentes 
ou peças para jogar; como jogar: quem começa e o que fazer durante o jogo; 
fim do jogo: quem ganha a partida e o que é preciso fazer para ser declarado 
o vencedor.

Observe que, nesses textos, quase todos os verbos estão conjugados no 
modo imperativo. Não há necessidade de utilizar esse vocabulário com as 
crianças, apenas chame-lhes a atenção em como os verbos se apresentam: 
faça, dobre, vire, coloque, arremesse, etc.

Hora do desafio

A leitura proposta na atividade 1 tem por objetivo exercitar a habilidade 
de buscar, por meio da leitura, a compreensão da regra de um jogo. O jogo Ba-
talha Naval é um jogo antigo, porém é provável que não seja ainda conhecido 
pelos alunos, ou pela maioria deles. Sendo assim, a leitura de suas regras para 
aprender cada etapa, desde o preparo das tabelas ou campos de batalhas até 
a sua finalização, oferecerá boas oportunidades de aprendizagem.

Como os alunos ainda estão a caminho de ter autonomia na leitura, será 
necessário que você os acompanhe pausadamente, etapa por etapa. Solicite 
uma primeira leitura, individual ou em duplas, e em seguida, peça para algum 
aluno explicar o que entendeu. É muito importante que você solicite a expli-
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 1cação de cada etapa para duplas diferentes e assim você dará a oportunidade 
para que de todos os alunos falem, e também que exemplifiquem visualmente 
as regras numa malha quadriculada ampliada na lousa.

As atividades 2, 3, 4 e 5 permitem que você retome a leitura das regras 
com os alunos para que possam compreender detalhes, auxiliando, assim, a 
compreensão delas. Em especial, na atividade 5, o trabalho com o descritor 9 
das habilidades de leitura da Provinha Brasil propicia uma análise de palavras 
utilizadas na escrita de textos, que não o deixam repetitivo (pronomes).

Proponha a realização do jogo na atividade 6, mas lembre-se: nas dúvidas 
que surgirão, você precisa mostrar o procedimento de leitor: voltar ao texto 
para buscar as explicações. Enfatize a necessidade da leitura para a compre-
ensão de cada regra. No Material de Encarte 1, os alunos terão duas grades 
ou campos de batalhas para a realização de uma jogada, mas será necessário 
jogar mais de uma vez para que compreendam bem  todas as regras do jogo, 
por isso, proponha o jogo outras vezes e utilize papel quadriculado.

As atividades 7, 8 e 9 irão oportunizar o contato dos alunos com um outro 
texto instrucional: uma receita culinária, comparando-o com as instruções 
das regras do jogo. Traga para essa aula, outras receitas. Solicite antecipada-
mente, que eles também tragam de casa textos desse gênero, e discuta com 
eles em que situações e com que finalidade precisa-se buscá-las. Não deixe de 
explorar a definição de texto instrucional.

Nas atividades 10 e 11, proponha o jogo da velha, a partir da leitura de  
suas regras:

O jogo da velha: curiosidades!!

O jogo do galo, mais conhecido popularmente como jogo da velha, é um 
jogo que conta com regras extremamente simples e fáceis, isto é, o jogo é 
muito fácil e qualquer pessoa tem habilidades para se divertir com ele, até 
mesmo as crianças. De acordo com estudos e pesquisadores, o seu nome tem 
origem na Inglaterra, onde nos finais de tarde as mulheres se reuniam para 
bordar e colocar o papo em dia, enquanto as mulheres idosas, por não mais 
terem condições de bordar devido à fraqueza na vista e nos movimentos, jo-
gavam esse simples jogo. É por esse motivo que o jogo recebe o nome de jogo 
da velha, apesar de que há quem diga que sua origem tenha sido ainda mais 
antiga, pois fala-se que em tabuleiros escavados na rocha de templos antigos 
do Egito, os quais teriam sido feitos por escravos há 3 500 anos. O jogo da 
velha pode ser jogado sobre um tabuleiro ou até mesmo riscado sobre um pe-
daço de papel ou mesa, utilizando assim lápis ou caneta para se divertir com 
seu oposto. E você, ainda não jogou esse divertido e interessante jogo? Então, 
não fique de fora e passe a conhecer esse jogo das velhas, que é para todas as 
idades. Dessa forma, veja logo abaixo as regras:

Como organizar os materiais para jogar: 
-O tabuleiro possui uma matriz de três linhas por três colunas;
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-Dois jogadores escolhem uma marcação, ou seja, um escolhe o círculo (O) 

e o outro o xis (X);

-Se inicia o jogo por meio do par ou ímpar, e segue a sequência alternada, 
ou seja, uma marcação por vez, em uma lacuna que esteja vazia.

-O principal objetivo do jogo é fazer com que três xis ou três círculos fi-
quem em linha horizontal, diagonal ou vertical, simultaneamente, quando 
possível impedir que o adversário ganhe a próxima jogada.

-Quando um jogador consegue conquistar o objetivo, tem-se o costume de 
riscar os três símbolos.

-Você precisa fazer com que três de suas marcações se encontrem em sepa-
ração seja na linha horizontal, vertical ou diagonal, e quando o jogador con-
segue concluir o objetivo do jogo parte-se para uma nova jogada. No entanto, 
há jogadas em que nenhum dos jogadores conseguirão alcançar esse objetivo, 
sendo essa jogada chamada de ‘velha’, isto é, geralmente diz-se que ‘deu 
velha’. Então, inicia-se uma nova jogada, considerando um empate.

COMO jogar o jogo da velha. Situado.net. Disponível em: < http://situado.net/como-jogar-o-
jogo-da-velha/>. Acesso em: 27 mar. 2012.

A atividade 12 propõe o trabalho de escrita coletiva. O que temos chama-
do de produção oral com destino escrito: os alunos ditam e o professor é o 
escriba (aquele que escreve, que registra as ideias). Como irão reescrever as 
regras de um jogo, primeiro será necessário relembrar algumas informações, 
listando-as na lousa com a ajuda dos alunos. 

Sobre a produção coletiva de textos tendo o professor como escriba: 
Lembre-se que, numa produção coletiva com alunos no processo inicial de alfa-
betização, você assume o papel de escriba. Sendo assim, é aquele que apenas 
registra as ideias dos alunos. Registre literalmente o que eles ditam, e num 
outro momento, que não deve ser no mesmo dia, resgate trechos que apresen-
taram incoerências para serem revisados também coletivamente. Caso tenha 
oportunidade e julgue adequado, pare diante da escrita de alguma palavra para 
questionar os alunos como se deve escrevê-la. Aproveite para trazer para essa 
discussão alguma questão ortográfica que você tenha observado ser ainda uma 
necessidade pela maioria do grupo (exemplo: cheiro é com x ou com ch?). Trata-
se de aproveitar algumas palavras do texto que está sendo escrito coletivamen-
te para trabalhar com a estratégia que temos chamado de auditório (no qual é 
solicitado para que algumas crianças exponham suas hipóteses sobre a escrita 
de determinadas palavras, e posteriormente procurarem, com a ajuda do pro-
fessor e de colegas mais experientes, em um dicionário ou em textos estáveis 
expostos na sala de aula a grafia correta dessas palavras, discutindo-se com a 
classe a respeito das possibilidades e convenções). As discussões podem ser de: 
análise de sistema, caso esteja na dinâmica, crianças com hipóteses de escrita 
não alfabética, e ortográfica, para aqueles que já devem ter preocupações com 
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 1a escrita convencional das palavras (aqueles que já possuem hipótese de escrita 
alfabética). Podem ainda propor análise e discussões com a segmentação cor-
reta entre as palavras, o uso de letras maiúsculas, e a separação das sílabas na 
translineação das palavras no texto.  Mas lembre-se, você precisa ter duas gran-
des preocupações e muita cautela: primeiro de escolher o que irá evidenciar 
nesse trabalho, qual seu objetivo maior, a escrita do texto com as preocupações 
da linguagem escrita (coerência e organização das ideias, transcrição de fala) 
ou se irá focar na escrita e análise de determinadas palavras (representação de 
sons, letras, sílabas). Aconselhamos ser melhor não realizar simultaneamente as 
duas necessidades da escrita. Realize uma de cada vez, em dias diferentes. 

Observe que a atividade 13 propõe uma produção textual. Ela sugere a 
necessidade de escrever por um motivo real: um texto no qual outra turma da 
escola aprenda as regras de um jogo. Essa atividade resgata as características 
desse gênero textual. A atividade 14 mostra a necessidade de revisar o texto, 
e faz-se o registro final do texto produzido na atividade 13 (última versão), 
na atividade 15. Observe que, no Livro do Aluno, há espaço para o registro 
da versão revisada. Lembre-se de que o processo de revisão não se esgota 
em uma única vez. Com certeza você terá feito mais que uma revisão com os 
alunos, mas eles não precisarão copiar todas, por isso há espaço apenas para 
o registro da última versão.

O  importante  é  que  você  mostre  a  eles  que  o  processo  de  produção  
e revisão é natural, necessário e habitual na escrita. 

Sobre a revisão de textos  
Embora durante a produção os autores realizem revisões parciais do 

texto (a cada parágrafo releem o que escreveram, substituindo palavras 
repetidas, corrigindo pontuação, completando trechos confusos, etc.), 
uma revisão após alguns dias sempre é muito produtiva. A distância que 
se toma do texto torna observáveis aspectos não percebidos no momen-
to da produção, que podem ser corrigidos, melhorando a qualidade do 
texto.

Antes da revisão, é importante retomar com os alunos: 

• As características do gênero produzido.

• Possibilidades oferecidas pela escrita e recursos que autores ex-
perientes utilizam para que os leitores se envolvam na leitura e 
compreendam o que está escrito. Observar como esses autores 
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conseguiram efeitos que tornaram a leitura mais bela e envol-
vente. Desse modo, os alunos podem utilizar dessas técnicas em 
seus textos.

• Os diferentes estilos do início de cada tipo de texto também po-
dem ser mais uma vez observados, pois os alunos podem decidir 
sobre como iniciarão o texto, mantendo o que usaram, ou subs-
tituindo-o por outro que considerem mais original, mais belo, 
mais adequado às características do texto que produziram.

• Caso haja algum problema recorrente no texto, não percebido 
pelos alunos no momento da produção, por exemplo, a repe-
tição do nome de uma determinada personagem. O professor 
pode buscar um trecho de um livro no qual o autor utilizou di-
ferentes substituições para um mesmo elemento, analisar esse 
trecho com os alunos, e propor aos discentes que elenquem as 
diferentes maneiras que o autor utilizou para não repetir o nome 
da personagem (por exemplo, como o nome de Chapeuzinho 
Vermelho é substituído em suas histórias: menina, Chapeuzinho, 
ela, garota, netinha, etc.

• As crianças também podem observar trechos em que o que o 
autor utilizou a pontuação para enriquecer o texto: exclamação 
para demonstrar a surpresa ou emoção dos personagens; inter-
rogação quando os personagens conversam e fazem perguntas 
um para o outro; interrogação seguido de exclamação mostra 
uma surpresa na pergunta; reticências para dar ideia de algo 
que não foi concluído, como se estivesse pensando; aspas para 
marcar a fala das personagens e também destacar alguma pala-
vra ou expressão; dois pontos e travessão para anunciar a fala 
de algum personagem. 

• Não esquecer que os alunos devem ter claros os propósitos do tex-
to: para quem escrevem, para que e onde o texto irá circular, e 
realizar sempre a revisão junto com o professor para que possam 
ir ganhando autonomia e incorporando à sua prática escrita.

• Toda essa conversa antes da revisão é uma reflexão que você, 
professor, faz junto com as crianças e que deve nortear a revisão 
que elas farão a seguir. Mas é possível, que ao terminar a con-
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 1versa, elas já tenham esquecido o primeiro ponto abordado, por 
isso, é muito importante elaborar com os discentes um registro 
dessa sistematização para ser colocado em uma cartolina. Esse 
cartaz pode ter lembretes, um título sugestivo, como: “Não se 
esquecer de revisar”, ou “Pontos importantes para revisar um 
texto”, ou “O que não podemos deixar de revisar”, e outros.

Na hora da revisão

• Dizer aos alunos que irão reler o texto produzido para verifica-
rem se podem deixá-lo ainda mais interessante, compreensível 
e bonito para o destinatário.

• Relembrá-los que considerem as discussões que tiveram ante-
riormente sobre como os autores experientes se preocupam com 
alguns aspectos do texto

• A revisão poder ser coletiva, de um texto produzido coletiva-
mente pela própria classe ou do texto de um colega – o texto 
pode ser projetado (ou reescrito na lousa ou em papel kraft), da 
forma como ele ficou quando terminaram a produção. Pede-se 
que todos leiam silenciosamente e depois ele pode ser lido em 
voz alta (pelo próprio professor ou algum outro leitor fluente).

• O professor destaca quais aspectos farão parte da revisão (pon-
tuação, repetição ou ausência de palavras, mudança de pará-
grafo, partes que estejam confusas, etc.), lembrando que não 
convém abordar todos os aspectos de uma única vez.

• Os alunos podem escrever individualmente ou em duplas, suges-
tões para melhorar o texto, levando em consideração o que foi 
apontado no início da discussão.

• Em seguida, os alunos falam para todo o grupo suas sugestões, 
discutem-nas e decidem o que irão mudar no texto. Cabe ao 
professor mediar essas discussões e não decidir pelos alunos. 
Também cabe ao professor anotar no texto projetado ou trans-
crito na lousa as alterações propostas, passar a limpo posterior-
mente, e trazer para os alunos para compararem a melhora na 
qualidade da escrita após a revisão.
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gênero textual: a regra de um jogo que eles conheçam. Aproveite a pesquisa 
sugerida no quadro Outras Sugestões, da Unidade 1, do primeiro bimestre, 
para selecionar as regras dos jogos que os alunos irão escrever, ou discuta com 
a turma a decisão da escrita de um jogo para cada dupla afim de que, no livro, 
não se repitam jogos (sugestões: liga pontos, trilha, dominó, quatro cores, 
resta um, pega varetas, dama, xadrez, etc.). Também é importante trazer 
para a classe, para mais uma análise coletiva, modelos de regras desses e de 
outros jogos. Lembre-se de organizar as duplas de forma produtiva, equili-
brando os saberes e os temperamentos dos alunos. Retome o passo a passo de 
todas as etapas de produção escrita e as características do gênero trabalhado. 
Na etapa final de revisão, proponha um roteiro para que os alunos avaliem 
entre si, e com seu acompanhamento, o texto prestes a ser finalizado. Multi-
plique a tabela a seguir para cada dupla.

Roteiro para avaliação do texto produzido (regras de jogo) sim não

Coloquei o nome do jogo que vou ensinar a regra?

Coloquei a descrição dos materiais necessários para jogar?

Coloquei o número de participantes?

• Uma forma de variar a mesma atividade é revisar o texto de 
outra sala. O encaminhamento é o mesmo, a diferença é que as 
crianças irão ler o texto de outra sala, fazer sugestões, discutir 
as sugestões coletivamente e então elaborar uma bilhete suge-
rindo uma revisão para o texto dos colegas.

• Esses encaminhamentos devem ocupar mais de uma aula.

TWIASCHOR, Maria Paula G. G. Sobre a revisão de textos. Projeto Memória Local na 
Escola, 2008. (Adaptado, postado na Plataforma Moodle).
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Ensinei como jogar?

Expliquei o que se tem que fazer para ganhar o jogo?

Expliquei como o jogo acaba e quem é declarado vencedor?

Usei letra maiúscula no início dos parágrafos e depois de ponto 
final?

Escrevi as ideias de forma compreensível?

Minha letra está legível?

As palavras estão escritas corretamente?

No final da linha, separei as sílabas corretamente? 

Se julgar necessário, faça em etapas. Não faça tudo em um mesmo dia.

Professor:
É importante lembrar que se, nesse momento, ainda existirem alunos sem 

autonomia de escrita na classe, será necessário proporcionar-lhes um trabalho 
diferenciado. Enquanto os demais alunos realizam suas produções conforme so-
licitado na atividade, agrupe os alunos com hipóteses de escrita inicial e propo-
nha a produção coletiva da regra de um jogo, retomando todos os passos para 
a sua realização, porém, você será o escriba deles. Ou então proponha uma 
atividade de análise de sistema (ver atividades permanentes de alfabetização, 
no Caderno Introdutório das Organizações Curriculares para a rede Municipal de 
Ensino de Indaiatuba – página 45).

Nas atividades 17 e 18, trabalha-se com a repetição de todo o processo de 
produção escrita do gênero textual estudado, por meio de um contexto cômi-
co. Lembre-se de o foco é escrever para dar instruções.
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No desenvolvimento das atividades 19, 20 e 21, aproveite para avaliar o 

que seus alunos aprenderam com o trabalho realizado.

A atividade 22 permite um trabalho mais apropriado com os alunos que 
ainda estão num processo inicial de alfabetização. Aproveite para realizar 
boas intervenções na leitura e escrita das palavras que compõem cada frase 
com os nomes dos jogos. Nesse momento, para os alunos que já possuem 
mais autonomia de escrita, proponha desafios ortográficos (dicionário) ou o 
aprimoramento da letra cursiva (escrever os nomes dos jogos utilizando letra 
cursiva), mas com seu acompanhamento e ajuda. 

As atividades 23 e 24 trazem um trava-língua para ler e brincar, como 
pretexto para realizar descobertas e análises para os usos do s com som de z 
na leitura das palavras. 

As atividades 25, 26, 27 e 28 ampliam as discussões para os diferentes sons 
do S, dependendo da posição que ela ocupa nas palavras. 

A leitura e interpretação da carta nas atividades 29 e 30 aproxima os alu-
nos desse gênero textual, e proporciona uma reflexão e análise de habilidades 
de leitura que vão muito além do que localizar informações explícitas em um 
texto escrito. Ela deve ser desenvolvida oralmente e coletivamente. Só depois 
oriente o registro pelos alunos.

A atividade 31 resgata a existência de um traçado correto para a letra 
cursiva. Acompanhe a desenvoltura dos alunos na realização desse traçado ao 
desenvolverem a escrita do bilhete proposto, orientando-os em suas dificulda-
des. Eventualmente, crie outras necessidades reais para a escrita de pequenos 
textos, e solicite que seja realizada com o traçado da letra cursiva para que 
você possa realizar esse acompanhamento. Os bilhetes são ótimos para essa 
tarefa!

As atividades 32 e 33, mais uma vez, propõem a observação e análise das 
letras que podem ter o som de z na escrita das palavras (x como em exército; 
s como em casa e o próprio z, como em zebra) e também o z que pode ter o 
som de s no final de palavras (como em nariz). 

Professor, proporcione aos alunos muita reflexão e análise de palavras com 
essas grafias, pois essa relação entre letra e som, auxilia na percepção que 
não se escreve exatamente como se fala, o que também ajuda a ter gra-
dativamente preocupação com a escrita convencional das palavras, ou seja, 
preocupar-se coma ortografia.

É importante lembrar que, para os casos estudados (representação dos sons 
do s e do z), conforme nos ensina Artur Gomes de Morais, no livro Ortografia: 
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 1ensinar e aprender, página 43: “não há regra que ajude o aprendiz. É preciso, 
na dúvida, consultar modelos autorizados (como o dicionário) e memorizar!”.

A atividade 34 propõe a leitura da regra do Jogo da sorte!, disponível no 
encarte número 2. Com ele, será possível: ler mais uma regra de jogo para 
entender a função desse tipo de texto, divertir-se ao jogar, e aprender os sons 
do x, que na escrita pode ser com x ou ch. Como não há regras, pois é mais um 
caso de irregularidade ortográfica, é preciso memorizá-las. Oriente seus alu-
nos no manuseio do dicionário para a busca da escrita correta das palavras.

As atividades 35, 36 e 37 propõem um trabalho oral e coletivo com os 
substantivos (próprio e comum). São apenas informações para que os alunos 
possam se familiarizar com essas nomenclaturas, localizando-as no texto, com 
o objetivo de apropriarem-se desse conhecimento e, gradativamente, utiliza-
rem-se em suas futuras produções escritas (uso de letras maiúsculas).

Na atividade 38, o Jogo dos sete erros propõe a leitura de um pequeno tex-
to, com o objetivo de localizar os erros ortográficos com relação aos tempos 
verbais (terminações -ão e -am). Proponha primeiramente uma leitura cole-
tiva. Você lê em voz alta e os alunos acompanham a leitura. Faça e solicite 
comentários sobre o texto: se eles gostaram, o que entenderam, etc. Depois, 
solicite que, em duplas, releiam o texto procurando os erros que o autor co-
meteu na escrita de algumas palavras, conforme descrito na orientação da 
atividade, tentando reescrevê-las corretamente em seus cadernos. Ajude os 
alunos a perceberem a relação da escrita dessas terminações com os tempos 
verbais (-ão para futuro e -am para presente).

Para a escrita das conclusões na atividade 39, que serão realizadas so-
mente depois que o entendimento do texto for bem explorado, instigue e 
incentive a participação dos alunos para explicar porque as palavras destaca-
das estão erradas. Mostre-lhes, então, a forma correta da escrita mediante 
a conjugação dos verbos. Peça que os discentes escrevam um texto coletivo 
para essa explicação, que poderá ir em um cartaz e ficar exposto na sala por 
um determinado período para que todos o consultem quando surgir as dúvidas 
a respeito desse assunto. 

Na sessão Leia Mais, indicações literárias serão realizadas. Leia com os 
alunos cada uma delas.
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Outras sugestões

• Solicite com antecedência ajuda aos professores mediadores de infor-
mática para a localização de atividades interativas relacionadas aos 
conteúdos de ortografia trabalhados neste bimestre.

• Não deixe de desenvolver atividades permanentes de alfabetização 
para os alunos com hipóteses iniciais de escrita: Organizações Curri-
culares - Caderno Introdutório -página 45, realizando os agrupamen-
tos necessários para os desafios de leitura e escrita.

• Crie uma rotina semanal para a realização de jogos de raciocínio. 
Sempre que propor um novo jogo ou uma nova regra, não explique as 
regras para os alunos, leia-as. Busque com ajuda deles o entendimen-
to de como jogar, a partir da leitura.
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 2UNIDADE 2
Curiosidade científica: 
crocodilos ou jacarés?

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala em diferentes situações de interlocução em 
que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relatadas ex-
periências cotidianas e outros acontecimentos; formulados convites, 
pedidos, propostas ou respostas a eles; elaboradas conclusões sobre 
questões levantadas em discussões coletivas.

• Ler de modo autônomo textos de diferentes gêneros previstos para o 
ano, identificando os que atendem a interesses, possibilidades, ne-
cessidades em jogo e discutindo os sentidos construídos na leitura.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas do conhecimento, utilizan-
do em parceria, procedimentos de estudo propostos pelo professor.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre a ortografia e pontuação, identificando 
dúvidas e resolvendo-as da melhor forma possível.

• Revisar, em parceria, textos próprios e de outros, em busca da melhor 
versão possível no momento, levando em consideração as condições 
de produção estabelecidas.

• Produzir textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, preo-
cupando-se em adequá-los às diferentes situações comunicativas e 
torná-los coesos e coerentes.

• Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto ou 
selecionar a acepção mais adequada em verbete de dicionário e de 
enciclopédia.
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• Recuperar informações explícitas em textos lidos.

• Articular os episódios em sequência temporal e caracterizar o espaço 
onde ocorrem os eventos narrados.

• Analisar, com a ajuda do professor, textos bem escritos.

• Observar a segmentação adequada das palavras no texto.

• Com ajuda do professor e em atividades coletivas, observar a pontu-
ação nos textos.

Início de conversa

O ser humano está passando por um momento em que o conhecimento cien-
tífico marca toda e qualquer relação dele com o mundo. Mesmo, as crianças 
que ainda não dominam o código da leitura e da escrita, estão em permanente 
contato com elas, por meio da mídia. Assim, o texto científico está presente 
cada vez mais cedo na vida da criança.

Por isso, é importante ressaltar o papel fundamental do gênero textual 
“curiosidade científica” para a formação dos alunos desde as séries iniciais. É 
possível afirmar que por meio desse gênero de texto, o aluno instrumentaliza-
se para utilizar a linguagem científica em seu dia a dia. Porém, é essencial que 
você trabalhe com os alunos os aspectos discursivos e linguísticos do texto. 
Incentive os alunos a fazerem pesquisas em livros sugeridos ou não por você.

Na roda de conversa você pode identificar os conhecimentos prévios que 
cada aluno tem em relação ao novo conteúdo. Para isso, comente com os alu-
nos sobre os cientistas. O que fazem? Por meio do que fazem as suas descober-
tas? Quais são os suportes utilizados pelos cientistas para fazer a divulgação 
das conclusões das pesquisas? Questione-os se lembram de algum texto de 
divulgação científica que leram. Sobre o que se tratava.

É imprescindível que neste momento você leve para a roda as revistas Re-
creio e Ciência Hoje das crianças ou outros livros ou textos da internet com 
algumas matérias previamente selecionadas para ler à turma. Incentive-os 
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organizar uma leitura em duplas para explorar este rico material disponível 
na escola e os demais que você conseguir preparar.    Num primeiro momento 
essa exploração livre dos materiais oportuniza aos alunos o reconhecimento 
dos textos em seus portadores textuais (revista, livro), desperta a curiosidade 
e incentiva a leitura, mas é importantíssimo a retomada desta situação de 
leitura em outros momentos, principalmente aliada à pesquisas sobre temas e 
conteúdos de outras Disciplinas do bimestre. Para isso será necessário selecio-
nar previamente textos com o conteúdo em questão. Veja os temas que pode-
rão ser foco de pesquisas para saber mais nos estudos das demais Disciplinas: 
Matemática: Meios de transporte/trânsito/A Matemática no mundo; Ciências: 
Ciclo da água; História: O acesso à água pelo Homem no decorrer dos tempos; 
Geografia: Ciclo de vida do papel. Mas lembre-se: os alunos precisarão muito 
de sua colaboração para realizar as pesquisas. Será necessário planejar com 
cautela essas situações que precisam acontecer com frequência no decorrer 
desta Unidade de trabalho.

Hora do desafio

Na atividade 1, leia os  textos para os alunos. Comente que algumas das 
palavras desconhecidas para eles são verbetes utilizados para denominar o 
nome científico das espécies, das famílias e das ordens que pertencem os in-
setos estudados, lugares em que vivem, alimentação, etc.

Organize a classe em equipes de três alunos. Dê a cada grupo um parágrafo 
para fazer a leitura em silêncio. Em seguida, peça que cada grupo conte o 
que entendeu do parágrafo. Registre suas conclusões na lousa, numerando os 
parágrafos. Ofereça o dicionário e auxilie-os na localização de palavras des-
conhecidas por eles, adequando-as ao contexto do texto.

A atividade 2 permite que os alunos reflitam sobre os dois primeiros pará-
grafos de cada texto e se expressem por meio da linguagem não verbal (dese-
nho) para interpretá-lo.

As atividades 3 e 4 são para localização de informações explícitas no texto 
(trabalho com o Descritor 6 das habilidades de leitura da provinha Brasil). 
Deverão ser propostas de forma coletiva e oral. Permita que todos os alunos 
possam estar atentamente participando da localização destas informações, 
inclusive aqueles que ainda não possuem autonomia de leitura. Volte ao texto, 
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e se possível com o recurso da Max Cam mostre-lhes como se faz para localizar 
as respostas. Mostre-lhes como é o procedimento de quem estuda um texto e 
busca nele informações. Somente após a discussão coletiva oriente o registro 
das respostas no livro do aluno.

A atividade 5 também deve ser encaminhada de forma coletiva e oral, an-
tes do registro no livro do aluno. Porém, o foco não está somente nas informa-
ções, mas na estrutura dos textos do tipo “você sabia” (textos que costumam 
oferecer ao leitor informações sobre assuntos diversos). Aproveite para res-
gatar os assuntos tratados, o entendimento dos alunos sobre as informações 
lidas até o momento e as curiosidades que possam ter gerado. Vocês poderão 
a partir dessas  curiosidades, dar início a uma pesquisa em busca de respostas. 
Liste com a ajuda deles “O que já sabemos sobre jacarés e crocodilos” e  “O 
que gostaríamos de saber”...É muito importante você levar para a classe nes-
ta aula as revistas sugeridas ou solicitadas na roda da conversa e novamente 
propor leitura das mesmas, para explorar a estrutura dos textos informativos 
nelas contidos, e esclarecer onde é possível buscar esse tipo de informação, 
além da internet.

Proponha a leitura silenciosa e individual do trava-línguas do crocodilo na 
atividade 6. Brinque com os alunos e discuta com eles qual é a “graça” desse 
texto. O que é que está escrito errado nele. Brinque com os sons, evidencie 
a articulação dos lábios para produzi-los, pensem em outras palavras com o 
mesmo som. Liste com a participação deles, outras palavras com CR. Depois da 
brincadeira, aproveite também para trabalhar com a turma, outros encontros 
consonantais que eles às vezes se atrapalham na hora da escrita (BR / TR / PR 
/ DR GR). As listas construídas coletivamente, poderão ficar expostas por um 
tempo na sala de aula sob o título “palavras que não podemos esquecer como 
se escreve”, e deverão ser consultadas na hora que as dúvidas surgirem.

A proposta para o encaminhamento das atividades 7 e 8 é a realização de 
um ditado diferente, já orientado na atividade 21 da Unidade 1 do 1º bimes-
tre: “Você irá trabalhar com os alunos uma estratégia que auxilia no trabalho 
com as questões ortográficas. Esta atividade deve ser realizada coletivamen-
te. Explique aos alunos que você irá ler um texto e depois realizar um ditado, 
mas um ditado diferente. Eles poderão interromper o ditado quando tiverem 
dúvidas referentes à escrita de alguma palavra. Para resolver tais dúvidas, 
poderão compartilhar com os colegas suas opiniões e logo em seguida con-
sultar o dicionário para verificar a escrita correta dessas palavras. Aproveite 
para resgatar a funcionalidade da ordem alfabética no dicionário. Sugere-se 
o ditado do texto a seguir, e as palavras em destaque (negrito) deverão ser as 
que gerem as dúvidas na escrita. Professor, caso nenhum aluno se manifeste, 
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 2faça você os questionamentos. Se considerar necessário, aproveite para dis-
cutir também, a escrita de palavras segmentadas de forma equivocada pelos 
alunos.”

A proposta é para que você dite trava-línguas para discutir com os alunos: 
por que podemos usar J ou G para escrever palavras com o mesmo som? 

A naja egípcia gigante age e reage hoje, já. 

Joguei o jogo no jóquei João.  

Jurema jogou a jarra no jacaré. 

Eu congelo a água gelada com gelo que tem selo à prova d’água. 

Após muita observação é possível concluir com os alunos, que em relação 
ao som do G na escrita de palavras, para esclarecer dúvidas se a escrita é  
com G ou J é preciso consultar o dicionário. Por isso, é importante deixar 
exposto na sala de aula cartazes com as palavras já consultadas. Será preciso 
memoriza-las! 

No desenvolvimento da atividade 9 siga as orientações da atividade 38 da 
unidade 1 deste bimestre (Jogo dos sete erros). Ela tem o mesmo objetivo: 
refletir sobre a escrita correta de algumas palavras. Aqui a reflexão pauta-se 
na representação dos sons nasais M e N no final de palavras, e precedido pelas 
consoantes (P e B no caso do M) e (das demais no caso do N). Vale retomar as 
orientações já oferecidas no 1º bimestre (atividade 9 – Unidade 1), com rela-
ção à representação deste fonema: “Num primeiro momento leia o texto com os 

alunos, para que juntos vocês possam apreciá-lo e compreendê-lo. Leve-os então a 

pensar sobre os sons das letras “M” ou “N” na escrita de cada palavra. Encaminhe as 

discussões, levando-os a perceber que apesar de serem letras diferentes, “M” e “N” 

têm o mesmo som dependendo da posição que ocupam nas palavras (que chamamos 

de “som nasal”). Mostre aos alunos como articulamos boca, lábios e língua para pro-

nunciar o som dessas letras na escrita das palavras lidas. Mostre-lhes a articulação da 

fala/boca/língua conforme a letra que vem imediatamente posterior ao “M” ou “N”. 
Retome com eles o cartaz produzido no primeiro bimestre, esclareça as dú-
vidas e observe as dificuldades que ainda podem apresentar. Realizem então 
a construção coletiva de um outro cartaz com as palavras solicitadas na ati-
vidade, deixando-o exposto para consulta na hora que tiverem dúvidas. Pro-
fessor, sempre que possível, quando estiverem realizando a leitura de alguma 
palavra deste contexto e tiver oportunidade, chame a atenção dos alunos para 
essa questão, e lembre-se:  você explicar as regras não garante totalmente a 
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compreensão dos alunos. Eles precisam a partir de observações e reflexões , 
chegarem às próprias conclusões, mas é claro que com a sua ajuda, por isso 
atente-se às orientações.

A atividade 10 retoma a leitura de textos informativos do tipo “você sa-
bia” contidos em portadores textuais disponíveis na escola (Revistas: Recreio 
e Ciência Hoje das Crianças) ou em outros que você pesquisar. O importante 
é ter bons materiais adequados à leitura dos alunos, com boas curiosidades e 
informações . Na internet também é possível encontrar um farto repertório, 
porém lembre-se de prepara-los previamente para ter conhecimento dos te-
mas e adequá-los à faixa etária de sua classe. A partir do que os alunos mais 
gostaram na socialização proposta na atividade 11, eleja uma informação 
curiosa, diferente, inovadora, e inicie a sequência proposta na atividade 12. 
Siga as mesmas orientações da atividade 12 da Unidade anterior “sobre a 
escrita coletiva de textos tendo o professor como escriba”. Para a proposta 
de revisão de texto da consigna F), transcreva na lousa ou em papel pardo ou 
cartolina a tabela seguinte e trabalhe trabalhe-a coletivamente com os alunos 
antes de reescrever (passar a limpo) o texto revisado. 

Roteiro para avaliação do texto produzido (você sabia) sim não

Tem um título que deixará o leitor curioso?

As informações descobertas estão descritas?

Há letra maiúscula no início dos parágrafos e depois de ponto final?

As ideias estão descritas de forma compreensível?

A letra está legível?

As palavras estão escritas corretamente?

No final da linha, as sílabas foram separadas corretamente?

Esta atividade deve ser desenvolvida coletivamente. Observe que os alunos 
estarão participando de um ato de escrita junto com você, parceiro mais ex-
periente. Estarão vivenciando procedimentos de um escritor: planejar a escri-
ta, rascunhar, revisar, reescrever (passar a limpo) e a partir de um contexto de 
produção. Neste caso, escrever informações descobertas para compartilhar 
com outras pessoas ao expor no mural.
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 2Sigas a orientações da unidade anterior para o encaminhamento das ses-
sões: Leia Mais e Pense e Responda.

Outras sugestões:

• Solicite com antecedência, ajuda aos professores mediadores de in-
formática para a localização de atividades interativas relacionadas 
aos conteúdos de ortografia trabalhados neste bimestre e para a rea-
lização de algumas pesquisas em textos informativos de boa qualida-
de e com informações adequadas à faixa etária de sua classe, sobre 
temas de interesse levantados pelos alunos.

• Para a revisão de textos, experimente utilizar as ferramentas tecno-
lógicas do laboratório de informática disponíveis na escola.

• Não deixe de desenvolver atividades permanentes de alfabetização 
para os alunos com hipóteses iniciais de escrita: Organizações Curri-
culares  -  Caderno Introdutório  - página 45, realizando os agrupa-
mentos necessários para os desafios de leitura e escrita.
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UNIDADE 1
A matemática move o mundo!

Objetivos:

• Construir o significado do número natural a partir de suas diferentes 
funções no contexto social, observando as regras do sistema de nu-
meração decimal.

• Construir o significado das operações de adição e subtração, identifi-
cando que uma mesma operação está relacionada a problemas dife-
rentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pela aplicação 
de diferentes operações.

• Desenvolver procedimentos de cálculo mental, escrito e exato, apro-
ximado pela observação de regularidades e de propriedades das ope-
rações e pela antecipação e verificação de resultados.

• Interpretar e descrever oralmente dados apresentados por meio de 
tabelas simples e de gráficos de colunas e de barras, coletar e utilizar 
procedimentos para organização de dados e criar registros pessoais 
(como desenhos e códigos) para comunicação de informações coleta-
das.

Início de conversa

A Matemática surgiu na antiguidade por necessidades da vida cotidiana 
e como as demais ciências, reflete as leis sociais e serve de poderoso ins-
trumento para o conhecimento do mundo e domínio da natureza. 

Em sua origem, a matemática constituiu-se a partir de regras isoladas 
decorrentes de experiências diretamente conectadas com a vida diária. Da 
mesma forma, a sobrevivência numa sociedade complexa, que exige novos 
padrões de produtividade, depende cada vez mais do conhecimento ma-
temático. É importante destacar que a matemática deverá ser vista pelo 
aluno como um conhecimento que pode fornecer o desenvolvimento do seu 
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 1raciocínio, de sua capacidade expressiva, de sua sensibilidade e estética e 
de sua imaginação. 

No âmbito escolar, a educação matemática é vista como uma linguagem 
capaz de traduzir a realidade e estabelecer suas diferentes mudanças e 
implicações.

A história nos mostra que o ensino da matemática foi organizado a par-
tir das necessidades de cada povo. Os primeiros indícios de construção de 
conhecimentos matemáticos são heranças dos povos egípcios e babilônios 
(2500 a.c). Esses povos a usavam para resolver problemas práticos, geral-
mente ligados ao comércio, cálculo de impostos, construções de habita-
ções, monumentos funerários e medidas de terras. Porém a concepção do 
conhecimento matemático abstrato, independente do empírico, influen-
cia, até hoje, na matemática que se quer ensinar na escola.

Na teoria das Inteligências Múltiplas, a Lógica-matemática manifesta-se 
pela capacidade e sensibilidade de discernir padrões lógicos ou numéricos 
e a capacidade de trabalhar com longas cadeias de raciocínio. Os estímulos 
para seu desenvolvimento estruturaram na pessoa novas formas sobre o 
pensar e uma percepção apurada dos elementos da grandeza, peso, distân-
cia, tempo e outros elementos que envolvem a ação sobre o ambiente. 

Cabe a escola estimular os alunos por meio de estratégias pedagógicas 
(jogos, brinquedos e brincadeiras), de forma que eles consigam desenvol-
ver suas habilidades e competências matemáticas. Assim, é importante 
que o professor saiba como atuar pedagogicamente com seus alunos para 
que eles alcancem os objetivos propostos.

Adaptado de: <http://www.somatematica.com.br/artigos/a33/p3.php>.
Acesso em: 18 jun. 2010.

Na roda de conversa, a reflexão deverá ser encaminhada de forma que o 
aluno perceba como o progresso da humanidade depende da matemática. 
Nas situações de uso de um meio de transporte como a carroça, a bicicleta, 
o ônibus, assim como em situações mais simples como a mobilidade pelas 
ruas do bairro onde o aluno mora, não seriam possíveis sem a matemática. 
No caminho de casa para a escola, é preciso cronometrar o tempo para 
chegar no horário, seguir a direção correta, observar os sinais de trânsito, 
etc.

Hora do desafio

Para realizar a atividade 1, 2, 3, 4 e 5 encaminhe a leitura dos textos 
informativos sobre a invenção do carro, sua industrialização e a invenção 
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do avião. Além da matemática evidente nos textos, os alunos deverão re-
conhecer que só foi possível concretizar esses inventos por meio de muitos 
cálculos, experimentos, registros, alterações, até conseguir o resultado 
almejado.

Nas imagens dos meios de transporte, deixe que os alunos troquem ide-
ais sobre a evolução que ocorreu no último século: da Maria Fumaça ao 
trem bala; do 14 Bis ao supersônico; da “chaleira” ambulante aos carros 
automáticos.

Faça um levantamento do meio de transporte que os alunos utilizam 
para chegar à escola. Organize uma tabela com esses dados e monte um 
gráfico. Apresente para os alunos o gráfico que você organizou para que 
eles façam a leitura e a interpretação dos dados.

Analisem os meios de transporte que os alunos utilizam nas situações do 
dia a dia e como a matemática está presente: nas formas dos veículos, nos 
horários de chegada e partida, na arrecadação com o preço das passagens, 
no número de passageiros que transportam, na quantidade e no preço do 
combustível que gastam, nos sinais de trânsito que devem obedecer, na 
velocidade dos veículos, etc.

Na atividade 6 apresente outras situações para explorar décadas, sécu-
los, centenário, milênio, meio século, metade do milênio, em que século 
estamos, quando esse século iniciou e quando terminará. Por exemplo: Se 
uma pessoa já viveu 80 anos, viveu quantas décadas? Quantos anos faltam 
para completar um século? Se essa pessoa completou 80 anos em 2010, em 
que ano nasceu? Em que ano completará um século?

Por fim, deixe que os alunos formulem hipóteses da possibilidade da 
escrita de 16 milhões com números.

A atividade 7 tem por finalidade rever a composição e decomposição de 
números em ordens e classes do Sistema de Numeração Decimal e a escrita 
por extenso dos números compostos.

A representação no ábaco favorece a compreensão das ordens vazias e 
a função do zero nessas situações, complementando com o uso do material 
dourado. 

Crie outras situações para que o aluno compreenda as regras do sistema 
de numeração decimal que utiliza.

A atividade 8 oferece outras possibilidades para explorar o raciocínio do 
aluno com os números que representam as quantias que Antonio vendeu: 
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 1escrever as quantias por extenso; sucessor e antecessor; composição e 
decomposição; ordem crescente e decrescente; números pares e ímpares; 
valor posicional.

A situação-problema enfoca a ideia comparativa da adição.

No quadro, o aluno fará uma estimativa da quantia de sacos de pipocas 
que foram vendidos, em seguida, farão a representação com o material 
dourado, facilitando a compreensão da transposição na ordem das unida-
des para as dezenas. O uso do material dourado ou do ábaco auxilia a orga-
nização do algoritmo da adição, colocando uma ordem embaixo da ordem 
correspondente para efetuar corretamente a operação.

Aproveite o momento para fazer uso da calculadora, conferindo os re-
sultados.

Na primeira questão da atividade 9 está evidente a ideia comparativa 
da subtração. Crie outras situações para que o aluno resolva: quantas pes-
soas faltam para completar 850 passageiros? E 900?

As questões seguintes exploram as ordens de um determinado número, a 
ideia multiplicativa do sistema de numeração e o valor posicional. 

Professor: lembre-se que as atividades propostas no livro do aluno são 
apenas exemplos que deverão ser ampliados para facilitar a compreensão 
do raciocínio matemático.

A atividade 10 propõe uma pesquisa com os moradores do bairro onde o 
aluno mora, investigando os meios de transporte que utilizam para irem ao 
trabalho. Ao socializarem os resultados, oriente a organização da tabela e 
a construção do gráfico com a legenda correspondente.

Você poderá fazer a interdisciplinaridade com Ciências, questionando 
sobre os efeitos da poluição causada pelos meios de transporte poluentes 
afetando a saúde do ser humano e o equilíbrio da natureza.

A atividade 11 será resolvida aplicando a ideia de juntar da adição, 
representando com material dourado e efetuando o algoritmo da adição. 
O aluno deverá reconhecer outras questões dessa unidade que resolveu 
aplicando a técnica operatória da adição.

A a atividade 13 explora as ordens dos números representados nos carri-
nhos; números pares e ímpares; maior e menor; ordem crescente. 
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Você poderá solicitar que completem uma ordem numérica entre dois 
ou mais carrinhos. Por exemplo: qual a numeração dos carrinhos entre 195 
e 304?

Na atividade 12, 13 será explorada a técnica operatória da subtração, 
empregando, primeiramente a ideia de tirar e nas últimas questões, a ideia 
comparativa para obter os resultados necessários. 

Na atividade 14 o aluno deverá completar as lacunas no quadro, fa-
zendo a relação entre a adição de parcelas iguais com a multiplicação. 
Explique que, nesse caso, 8 X 2 é uma forma de simplificar a realização da 
adição de muitas parcelas. Estamos fazendo uma multiplicação, utilizamos 
o sinal “X” que representa quantas vezes uma parcela está sendo repetida 
(multiplicar = repetir muitas vezes). Para efetuar com maior rapidez uma 
multiplicação, fazemos uso da tabuada. 

A representação da tabuada na malha quadriculada facilita a compreen-
são do conceito da multiplicação, visualizando a representação 2 + 2 + 2 ou 
3 x 2. Oriente o aluno para que utilize uma folha de papel quadriculado e 
faça a representação da tabuada do 2 e, mais tarde a tabuada do 3, indi-
cada na atividade 18.

As situações-problema da atividade 15 devem ser resolvidas com a adi-
ção de parcelas, transpondo para a multiplicação, fazendo a representação 
na malha quadriculada. 

Na atividade 17, os alunos farão uma estimativa referente a quantidade 
de brinquedos que a imagem sugere.

Em seguida, encaminhe a representação da tabuada na malha quadricu-
lada como sugerido na atividade 14.

A atividade 19 propõe a resolução de situações-problema envolvendo a 
multiplicação. Os alunos poderão encontrar as respostas corretas consul-
tando a tabuada que organizaram na malha quadriculada. Se você perceber 
que persiste alguma dificuldade na compreensão do conceito de multipli-
car, faça a relação com a adição e a soma de parcelas iguais, ou ainda com 
materiais concretos.

Para resolver a sequência das questões, o aluno voltará a aplicar a adição, 
a subtração e as noções de dobro e triplo, associadas à multiplicação.

A atividade 20 enfoca a divisão de quantias exatas. Lance o problema 
e deixe os alunos, em grupos, formularem hipóteses para encontrar uma 
solução.
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 1Socialize as hipóteses e verifique se houve algum acerto. Nesse caso, 
peça para que expliquem aos colegas o caminho que seguiram para obter 
a resposta desejada.

Os raciocínios envolvidos na divisão são: A ideia de repartir e a ideia 
de medida (quantos cabem?). Quando queremos saber quantas vezes uma 
quantidade cabe dentro de outra maior.

42 6
– 6 1

36
– 6 + 1

30
– 6 + 1

24
– 6 + 1

18
– 6 + 1

12
– 6 + 1

6
– 6 + 1

0 7
Se não encontraram a solução, encaminhe o raciocínio, utilizando ma-

terial dourado explorando a ideia repartitiva da divisão. Você também po-
derá encaminhar a resolução por meio da ideia subtrativa da divisão. Por 
exemplo: se Clara tem R$ 25,00, poderá gastar R$ 3,00 por dia? 3reais x 5 
(dias) = 15 reais.

25 – 15 = ainda sobram 10 reais.

Se Clara gastar R$ 3,00 por dia sobram R$ 10,00.

Se Clara gastar R$ 4,00 por dia: 4 x 5 (dias) = 20,00

Se ela tem R$ 25,00 – R$ 20,00, sobram R$ 5,00.

Se Clara gastar R$ 5,00 por dia: 5 x 5(dias) = R$ 25,00

Então Clara poderá gastar R$ 5,00 por dia em transporte coletivo. 

A segunda situação-problema poderá ser resolvida da mesma forma su-
gerida acima.

A terceira situação poderá ser encaminhada pela subtração de parcelas 
iguais: 120 – 40 = 80 (1 ônibus)

80 – 40 = 40 (2 ônibus)

40 (3 ônibus)

Professor, aproveite para informar a nomenclatura correta e utilização 
dos sinais (: e =).
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Outras sugestões

• Organize um dominó com a tabuada do 2 e do 3, para fixação dos 
resultados. Exemplo:

21    3 x 2

6    3 x 7

16    2 x 10

20    5 x 2

• Organize também um jogo da memória com a tabuada do 2 e do 3 
para fixação.

• Outro jogo que pode auxiliar na fixação da tabuada é o “Pega-vare-
tas”, no qual você atribui pontos a cada cor de vareta.

• Softwares recomendados: Mesa Educacional Multimundos - Lâmina 5 - 
Matemática básica - Gatinhos - Operações - O que é dobro? / Na Mesa 
Educacional E-blocks você encontra jogos para explorar a tabuada do 
2 e do 3 com os alunos.
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 2UNIDADE 2
A matemática em todas as 
situações!

Objetivos:

• Estabelecer relações entre unidades de tempo e fazer leitura de ho-
ras.

• Utilizar procedimentos para comparar, entre si, grandezas como com-
primento, massa e capacidade, utilizando estratégias pessoais e pro-
duzir desenhos ou escritas para comunicar o resultado de uma medi-
ção, não necessariamente com uso de unidades convencionais.

• Interpretar e descrever oralmente dados apresentados por meio de 
tabelas simples e de gráficos de colunas e barras, coletar e utilizar 
procedimentos para organização de dados e criar registros pessoais 
(como desenhos e códigos) para comunicação de informações coleta-
das.

Início de conversa

É comum em nosso dia a dia perguntas do tipo:

• Qual a duração dessa partida de futebol?

• Qual o tempo dessa viagem?

• Qual a duração desse curso?

• Qual o melhor tempo obtido por esse corredor?

Todas essas perguntas serão respondidas tomando por base uma unidade pa-
drão de medida de tempo.
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O Sol foi o primeiro relógio do homem: o intervalo de tempo natural decor-
rido entre as sucessivas passagens do Sol sobre um dado meridiano dá origem 
ao dia solar.

As medidas de tempo não pertencem ao Sistema Métrico Decimal. Por isso 
cuidado: nunca escreva 2,40h como forma de representar 2 h 40 min, pois o 
sistema de medidas de tempo não é decimal.

 

Medidas de tempo

Outras importantes unidades de medida:

mês (comercial) = 30 dias

ano (comercial) = 360 dias

ano (normal) = 365 dias e 6 horas

ano (bissexto) = 366 dias

semana = 7 dias

quinzena = 15 dias

bimestre = 2 meses

trimestre = 3 meses

quadrimestre = 4 meses

semestre = 6 meses

biênio = 2 anos

lustro ou quinquênio = 5 anos

década = 10 anos

século = 100 anos

milênio = 1.000 anos

Para encaminhar a roda de conversa, proponha a leitura do texto “Encontro 
à meia noite” que se encontra no Caderno de Leitura.

Solicite aos alunos que identifiquem o instrumento de medida de tempo a 
que o texto se refere, assinalando todos os registros realizados com esse instru-
mento.
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 2Hora do desafio

Na atividade 1 os alunos terão oportunidade de registrar as horas em que 
o episódio iniciou e terminou, calculando o tempo de duração do pesadelo. 
No horário noturno deverão registrar no relógio digital 1:10 ; 1:20. No ho-
rário diurno deverão registrar o término do pesadelo: 13:10.

Na atividade 2, para facilitar a compreensão do aluno, encaminhe a 
confecção de um relógio de classe com pratos de papelão, fixando os pon-
teiros de forma que possam girá-los, marcando as horas conforme sugerem 
as atividades.

Proponha outras situações que exijam a antecipação de horas. Exemplo: 
Carmem precisa estar às 9 h na loja onde trabalha. Para dar tempo de dei-
xar a casa em ordem e se arrumar, ela coloca o relógio para despertar 1 h 
e 15 minutos antes das 9 horas. A que horas o relógio despertou?

Luis entra na escola às 7 h e 30 min. Ele coloca o relógio para desperta 
50 minutos antes desse horário. Registre a hora em que o relógio desper-
tou. 

Na atividade 3, 4 o aluno voltará a utilizar um calendário do ano vi-
gente como registro de tempo. Explore todas as possibilidades de bimes-
tre, trimestre, semestre. Quantas semanas contêm cada período e quantos 
dias. Chame a atenção do aluno para a questão: os dias de um semestre 
(180 dias), equivalem à metade do ano.

A atividade 5 dá continuidade à utilização do calendário do ano vigente 
explorando idades, datas de nascimento, diferença entre idades. Obser-
ve que nas atividades sugeridas você está trabalhando simultaneamente a 
ideia subtrativa (tirar) e comparativa da subtração. 

Incentive o aluno a organizar outras situações envolvendo as datas de 
nascimento e idade dos familiares.

As atividades 6, 7, 8 e 9 objetivam a exploração de medidas de massa 
e algumas noções do sistema monetário.

Para estabelecer a relação entre grama e quilograma – as principais 
medidas de massa – utilize embalagens, encarte de supermercado, fazen-
do comparações entre o peso dos produtos, propondo situações-problema 
verificando peso e preço, o peso registrado nas embalagens e quantos gra-
mas faltam para completar 1 quilograma, um quilo corresponde a quantos 
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pacotes com 250 gramas? A quantos pacotes de meio quilo? etc. Faça cada 
uma das atividades com eles. Explicando passo a passo.

Explore a atividade 10:

A diferença de preço dos dois biscoitos é de 10 centavos e o peso é de 30 
gramas. Vale a pena comprar o biscoito Delícia que tem 30 gramas a mais 
por apenas 10 centavos.

No caso do café, se comprar dois pacotes de 250 gramas, pagará R$ 4,00.  
Portanto é vantagem comprar o pacote de 500 gramas.

Depois de encaminhar a atividade 10, solicite aos alunos que pesquisem 
ofertas de supermercados da cidade. Deixe que as analisem e apontem 
quais as vantagens ou desvantagens em adquirir essas ofertas. 

Outras sugestões

• Forme duplas. Utilizando os encartes de supermercados, proponha 
que organizem situações-problema em folhas de papel, envolvendo 
as medidas de massa e o sistema monetário. As duplas deverão trocar 
as folhas para resolvê-las. Escolha algumas situações para socializar 
com a turma. 
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 3UNIDADE 3
Algumas formas e tantas 
criações!

Objetivos:

• Interpretar e localizar a movimentação de um objeto ou pessoa no 
espaço e perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço 
em situações que envolvam descrições orais, construções e represen-
tações.

• Interpretar e descrever oralmente dados apresentados por meio de ta-
belas simples e de gráficos de colunas e barras, coletar e utilizar pro-
cedimentos para organização de dados e criar registros pessoais (como 
desenhos e códigos) para comunicação de informações coletadas.

Início de conversa

Ensinar Geometria é muito mais do que apresentar as diferentes formas
geométricas à turma e mostrar seus nomes e características. Para que os alu-
nos desenvolvam o pensamento geométrico, é preciso que entrem no jogo 
dedutivo. Cabe a você propor atividades desafiadoras, que explorem a capa-
cidade de planejar e antecipar a solução de problemas. 

Ensinar geometria é permitir à criança o acesso a uma cultura matemática que 
lhe dá muito mais autonomia em sua vida como cidadão.

No mundo atual, o aluno recebe muitas informações; precisa transformá-
las em conhecimento e saber para sua vida cidadã, na qual deverá interagir, 
comunicar-se, desenvolver o autoconhecimento, a autoestima e principal-
mente sua criatividade. Construir aviõezinhos, papagaios, desenhos, maque-
tes e sólidos geométricos são exemplos possíveis de serem usados nas salas 
de aula. 

Durante as aulas, o professor pode criar situações que desperte a curiosidade e 
a criatividade do aluno, isto em cada momento e em cada situação, procurando, 
motivá-lo para compreensão dos conteúdos curriculares por meio da utilização 
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do contexto cultural, relacionando os conteúdos com a sua cultura e próximo de 
sua realidade.

Na roda de conversa encaminhe a observação do aluno para a composição 
geométrica dos meios de transportes. Dê ênfase para o transporte mais utilizado 
pelo aluno e suas formas.

Hora do desafio

Para encaminhar a atividade 1, solicite aos alunos que tragam para a sala 
de aula diversas embalagens. Oriente-os que contornem as faces dessas for-
mas tridimensionais para obterem formas planas ou bidimensionais. Esse tra-
çado deverá ser realizado em pedaços de papelão ou cartolina, facilitando sua 
utilização na construção de meios de transportes.

Forme equipes. Utilizando o material disponível, oriente a montagem de 
meios de transporte e a organização de uma legenda descrevendo as formas 
utilizadas na montagem de cada veículo.

A legenda deverá fazer parte da exposição dos trabalhos.

A atividade 2 sugere a relação entre as figuras bidimensionais com as tri-
dimensionais, quando deverão identificar qual o sólido geométrico ou forma 
tridimensional originou a respectiva figura plana, sendo a forma de uma de 
suas faces.

A atividade 3 tem a finalidade de encaminhar a análise dos quadriláteros, 
classificando-os em trapézios (quando apresentam apenas um par de lados 
paralelos) e os paralelogramos (com dois pares de lados paralelos).

O paralelogramo é um polígono que possui quatro lados, sendo que os seg-
mentos paralelos possuem medidas iguais. 

Retângulo Quadrado Losango

Paralelogramo
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 3O trapézio é uma figura que possui dois lados paralelos correspondentes às 
suas bases, uma maior e outra menor. Exemplos de trapézio:

Ao observarem a obra de arte de Robson Barros, peça que listem os quadri-
láteros que identificaram. Questione-os se os quadriláteros estão presentes 
nas obras construídas pelo homem ou pela natureza. Quais as formas eviden-
tes nas obras da natureza representadas no quadro?

Identificando os quadriláteros, deverão representá-los por meio de dese-
nhos, nomeando-os.

Na atividade 4, os alunos deverão observar em cada quadro duas figuras 
apresentadas e analisá-las, registrando as semelhanças e as diferenças entre 
elas. 

Ao encaminhar a atividade 5, questione os alunos sobre como as formas 
geométricas auxiliam as pessoas a se localizarem num determinado espaço: o 
traçado das ruas formando quarteirões, o traçado dos mapas com linhas e co-
lunas para situar um endereço num espaço mais limitado, orientando e facili-
tando a localização das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. 
As atividades sugeridas favorecem a compreensão desses fatos.

A atividade 6 dá ênfase nas formas geométricas nos sinais de trânsito e a 
mensagem que comunicam: os semáforos, suas formas e cores; as placas de 
regulamentação redondas com bordas vermelhas e fundo branco; a placa que 
indica via preferencial em forma de triângulo; as placas de advertência em 
forma de losango e fundo amarelo; as placas retangulares de indicação, etc. 

A atividade 7 explora a linguagem da sinalização horizontal e as formas 
geométricas. Exemplos:

• Faixa de travessia de pedestres (branca) tipo zebrada;

• Marcação de Área de Conflito (amarela);

• Inscrições no pavimento. Setas indicativas de posicionamento na pis-
ta para a execução de movimentos (branca);
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• Símbolos.

E muitos outros exemplos que podem ser explorados nas redondezas da 
escola, da casa do aluno e situações vivenciadas no dia a dia. Professor, apro-
veite esse momento para trabalhar o tema Trânsito com os alunos.

Antes de encaminhar a atividade 8, vivencie com os alunos situações den-
tro da escola onde deverão identificar elementos que estão à direita, à es-
querda, à frente, atrás, longe, perto, etc. Solicite auxílio do Professor de 
Educação Física.

Na atividade 9 oriente a dobradura do avião. 

Avião de papel

1. Dobre na linha pontilhada
    em direção ao centro.

2. Dobre na linha pontilhada.

3. Dobre na linha pontilhada
    em direção ao centro.

5. Dobre para trás na
    linha pontilhada.

4. Dobre na linha.

6. Dobre na linha pontilhada.

7. Pronto!
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 3O diagrama mostra como fazer um simples avião de papel.

Aproveite a situação lúdica para propor desafios. Por exemplo: faça um tor-
neio de voo. Analise com os alunos a aterrissagem dos aviões, apontando o que 
voou mais longe, o que voou uma distância menor; usando a régua ou qualquer 
outra forma de medição, deixe que calculem a diferença do voo entre os dois 
aviões; quantos voaram a mesma distância, etc.

Verifique se algum aluno sabe construir outro tipo de avião com origami. 
Peça que socialize com os colegas. 

Outras sugestões

• Providencie a cópia de um mapa representando parte da cidade onde 
está localizada a escola ou o centro do município. Trace linhas e co-
lunas e organize várias situações para que o aluno se localize e saiba 
se deslocar dentro desse espaço. 

• Encaminhe uma pesquisa sobre o avião e explore os números, datas, 
medidas, com os dados coletados.

• Brinque com os alunos de “Batalha naval”. Mesa Educacional - Mate-
mática - Tabuada

• Softwares recomendados: Mesa Educacional Multimundos - Lâmina 3 
- Geografia - Placas - Trânsito - Sinais de trânsito. / Mesa Educacional 
Multimundos - Lâmina 3 - Geografia - Placas - Trânsito - Memória dos 
sinais.

• Para uma análise mais detalhada da obra de Robson Barros, interaja 
com o Professor de Arte.

• Software recomendado: Mesa Educacional Multimundos - Lâmina 6 - 
Matemática avançada - Sólidos geométricos - Planificação.
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UNIDADE 1
Água: um recurso finito?

Objetivos:

• Investigar por meio de observações e experimentos algumas proprieda-
des e transformações da água, estabelecendo relações de causa e con-
sequências entre fenômenos naturais ou transformações obtidas em ex-
perimentação.

• Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras re-
presentações gráficas suas perguntas, suposições, dados e conclusões, 
valorizando as diferentes observações dos colegas e utilizando as infor-
mações obtidas para justificar suas ideias e registros.

Início de conversa

Professor, é importante que você reflita com os alunos sobre a importância 
da água para os seres vivos.

Nenhum ser vivo pode viver sem consumir água.

Os seres humanos utilizam a água de muitas maneiras diferentes. Ques-
tione os alunos como seria se não houvesse água para tomar banho, para dar 
descarga no vaso sanitário, regar as plantas, escovar os dentes, preparar os 
alimentos e limpar a casa? Uma pessoa pode gastar até 300 litros de água por 
dia só para realizar essas tarefas. Já uma indústria, para produzir um quilo de 
papel, por exemplo, usa 540 litros de água.

Embora possa parecer estranho, mais de 2/3 do corpo humano é formado 
por água. Sua importância é tão grande que a perda de 10 a 12% desse líquido 
precioso pode levar uma pessoa à morte. Os vegetais também são constituídos 
de água. As raízes, as folhas, as frutas e sementes.

Aparentemente existe muita água na Terra, porém a maior parte dela é 
salgada. Para agravar ainda mais a situação, nem toda a água doce está ar-
mazenada em rios e lagos, de onde a podemos tirar com facilidade. A maior 
parte da água doce da Terra está armazenada sob a forma de gelo nas geleiras 
e calotas polares. Outra parte da água doce do planeta se encontra debaixo 
do solo, são as águas subterrâneas.

Você pode apresentar os gráficos que seguem aos alunos.
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Depois de refletir todas as informações acima com seus alunos, discuta 
com eles sobre a necessidade de economizar água e inicie o trabalho com as 
atividades propostas na Hora do Desafio.

Hora do desafio

Para o desenvolvimento da atividade 1, converse com os alunos sobre os 
recursos naturais renováveis e os não renováveis. Explique que recurso é algo 
que o homem pode utilizar. Quando o recurso é obtido do meio ambiente é 
considerado um recurso natural. São considerados renováveis quando ao longo 
de uma geração a sua existência pode ser reposta. A energia solar pode ser 
citada como um exemplo de recurso renovável. Não se esgotará ao longo da 
vida. Já o petróleo, cujas reservas estão se esgotando, demora milhões de 
anos para se formar. A água é um recurso natural que depende da maneira 
como o homem a utiliza para ser renovável ou não. É importante que os alu-
nos compreendam que a água se renova no planeta por meio do seu ciclo, ou 
seja, o sol aquece a água dos rios, lagos e mares, que se evapora formando 
as nuvens, que após saturadas, ficam muito pesadas precipitam-se em forma 
de chuva. Observar o desenho do ciclo da água com os alunos e pedir que eles 
identifiquem os lugares em que a água passa durante o ciclo.

Na atividade 2, você poderá organizar grupos de 4 alunos e montar um 
terrário por grupo para facilitar a observação, dando condições para que um 
maior número de hipóteses sejam levantadas por grupo. Faça perguntas tais 
como:

Total de água doce na Terra

Rios e lagos

Outros
reservatórios

Disponibilidade de água doce
no Planeta

Água doce: 3%

Água salgada: 97%

Água
subterrânea

Calotas polares
e geleiras

Adaptado de: Ciências: livros do estudante: ensino fundamental/ Coordenação: Zuleika de 
Felice Murrie. - 2. Ed.- Brasilia: MEC: INEP, p.225- 226. 2006.
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• Choverá no terrário?

• De onde vem a água?

• Será que a planta ajuda nesse processo?

• Como estão as plantas após duas semanas?

• Como está o solo?

• Você observa gotinhas de água no interior do terrário? 

O terrário possibilita que você trabalhe os cinco passos de uma investigação 
científica: observação, registro, questionamento, experimentação e conclu-
são. Assim, deixe que as hipóteses sejam levantadas. Anote um resumo dessas 
discussões e avalie se chegam à conclusão de que a “chuva” que se forma no 
terrário, foi causada pelos fenômenos da condensação e evaporação da água 
armazenada na terra e da transpiração das plantas. Essa é uma forma de com-
preender o Ciclo da água na prática. 

Explique que o ciclo da água é importante para manter os ambientes em 
equilíbrio.

Após observação do ciclo da água que ocorre no terrário, para que os alunos 
realizem o desenho proposto na atividade 3, explique a eles que a água exis-
tente na crosta terrestre é aquecida pelo Sol e se transforma em vapor. Esse 
vapor passa para a atmosfera que se condensa, formando as nuvens. Quando 
o peso não lhes permite mais ficarem suspensas as gotas caem de volta para 
a superfície da Terra em forma de chuva, granizo ou chuva de pedra. Granizo 
ou chuva de pedra, ocorre quando as gotinhas entram em contato com o ar 
muito frio.

 Para trabalhar a questão proposta na atividade 4, forme duplas e oriente-
-os que discutam sobre os estados físicos em que a água pode ser encontrada 
na natureza, comparando com as imagens. 

O vapor de água é o responsável pela umidade do ar e pela formação das 
nuvens. A temperatura influi diretamente na quantidade de vapor de água 
que o ar pode conter. Assim, a 0º C a quantidade de vapor de água é menor 
que a 30º C. Quando uma massa de ar frio entra em contato com outra de ar 
úmido e quente, provoca a condensação do vapor de água e a formação de 
nuvens. A água existente nas nuvens irá se precipitar na forma de chuva, neve 
ou granizo.
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 1Explicar aos alunos que, nas casas deles, encontram água no estado líqui-
do: na torneira, chuveiro, etc.; no estado sólido: no congelador, nas forminhas 
de gelo; no estado gasoso: na fumaça que sai das panelas, do chuveiro.

Para realizar o debate proposto na atividade 5, divida a turma em dois 
grupos. Coloque na lousa um gráfico semelhante ao visto no Início de conversa 
(desenhar um círculo mostrando 97% água salgada; 3% água doce ). Explique 
que 97% da água é salgada sendo encontrada nos mares e oceanos; cerca de 
2,493% é doce mas está em geleiras ou lençóis subterrâneos de difícil acesso 
e, somente 0,007% é doce e de fácil acesso ao ser humano. Encontra-se em 
rios, lagos e na atmosfera.

Antes de encaminhar a atividade 6 promova uma discussão sobre quanto se 
consome de água no dia a dia sem refletir sobre isso. É importante trabalhar 
essa conscientização com os alunos. Comente sobre alguns hábitos como esco-
var os dentes deixando a torneira aberta, lavar a louça deixando a torneira o 
tempo todo aberta, lavar carro e calçadas sem fazer economia de água, entre 
outros.

A atividade 6 possibilita a visualização, por parte dos alunos, da diferença 
da quantidade de água doce e salgada existente no planeta. A partir daí, con-
verse com eles sobre a necessidade de fazer economia desse bem tão precioso 
e importante para a vida no planeta.

A atividade 7 é para finalizar o conteúdo. Verifique o que os alunos conse-
guiram aprender a respeito da importância da água para os seres vivos. 

Outras sugestões

• Organize a classe em grupos de 5 alunos. Dê a cada equipe um assun-
to para ser pesquisado que seja relacionado à água. Ex.: a água e os 
seres vivos. A água e o meio ambiente. Como economizar água. A água 
na produção de alimentos. A água como energia. Faça uma visita, 
com seus alunos, à biblioteca da escola e oriente-os nessa pesquisa, 
que não precisa ser extensa, no máximo 15 linhas.

• O resultado das pesquisas deve ser apresentado em forma de seminá-
rio. Para isso cada equipe deverá confeccionar cartazes sobre o con-
teúdo para auxiliá-los na apresentação. Sugira que recortem imagens 
para ilustrar os cartazes, em jornais ou revistas.

• Peça que os alunos, ainda em equipes, expliquem a seguinte frase: 
“A água é um recurso natural que, dependendo da maneira como o 
homem a utiliza, pode ser renovável ou não”.
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UNIDADE 1
A humanidade muda seus 
hábitos

Objetivos:

• Coletar informações de hábitos e costumes sociais, como por exem-
plo, formas de acesso, hábitos e uso da água na vida familiar, na 
escola e na comunidade onde vive, identificando as mudanças e per-
manências com o passar do tempo.

• Reconhecer mudanças e permanências na relação da população com 
a água, comparando as práticas que são identificadas hoje em dia 
com os hábitos de seus pais e avós em outros tempos, e em outras 
localidades e épocas.

• Estabelecer relações da história do convívio com a água e produções 
artísticas (música e desenho).

• Relacionar lugares e tempos vividos com rotina, medições e marca-
dores de tempo cronológico e histórico (datas, décadas e séculos) no 
esforço de apreensão do tempo.

• Identificar e registrar acontecimentos e seus consequências tempo-
rais, distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro, 
e diferenciando acontecimentos de curta, média e longa duração.

Início de conversa

A maioria das grandes civilizações do mundo se desenvolveram em torno 
da água. Este elemento constituía um fator-chave não só para o abastecimen-
to de água doce, mas também para a agricultura, o comércio, o transporte 
e os sistemas de defesa. Civilizações como o Império Romano, a Civilização 
Egípcia, basearam sua fundação na facilidade de acesso à água, oferecendo à 
população um meio de sobrevivência e de expansão. 
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 1Atualmente, como no passado, o progresso humano está condicionado pe-
los avanços do conhecimento científico no tema da água e suas aplicações 
através da Engenharia e da tecnologia para o bem-estar da sociedade.

Na roda de conversa é possível encaminhar a reflexão do aluno para essa 
relação do homem com a água, dependendo desse recurso natural para sua 
sobrevivência. Estimule na oralidade a interpretação do texto, as diferentes 
formas que a água está presente na natureza, formando rios, riachos, fontes, 
lagos, chuva, fertilizando a plantação, matando a sede da população, enfim, 
ressaltar a dependência desse recurso pela humanidade. 

Questione os alunos a respeito do chafariz, se todos conhecem este monu-
mento, compare as fotos na introdução da Unidade e discuta com os alunos.

O memorial das águas

Um memorial pode ser visto como uma marca, feita para lembrar-nos de 
um lugar, de acontecimentos ou de situações que já não existem, mas que me-
recem ser registrados para durar além da memória de quem os viveu. O mo-
numento construído pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) próximo 
da nascente do Córrego Belchior, nos fala da primeira aguada de Indaiatuba, 
onde se pegava água para levar para casa, se lavava roupa, os animais bebiam 
e os homens tomavam como orientação para seu ir e vir cotidiano. Desse lugar 
temos registros escritos e lembranças.

A aguada e o córrego

Ao chegar à Vila de Indaiatuba, o viajante encontrava nesse trecho do Cór-
rego Municipal, já em 1863, um chafariz. Segundo a tradição, era aqui que 
as mulas, que no lombo transportavam grande parte do comércio da época, 
matavam a sede e descansavam, seguindo viagem, morro acima, pela Rua das 
Tropas, hoje Rua Treze de Maio. Os tropeiros pernoitavam no Largo de Santa 
Cruz, atual Praça Rui Barbosa, ponto de partida para São Paulo, pela estrada 
que beirava o Rio Jundiaí.

Hoje o lago e esse monumento, no vale em frente ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo forma-se o Córrego Belchior, que já foi chamado de Rio 
Municipal. Suas águas, que moviam o engenho de cana da Fazenda Pau Preto, 
correm em direção ao Córrego Barnabé, e daí seguem para os rios Jundiaí e 
Tietê. Nos séculos dezoito e dezenove o percurso entre Indaiatuba e Itu era 
feito em uma pequena estrada de terra ao longo desses rios: pelos viajantes, 
em cavalos e burros, pelos carreiros, com seus bois atrelados, pelos peque-
nos sitiantes e pelas crianças em busca de diversão, a pé. Os rios eram uma 
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referência fundamental para a vida nas suas necessidades e atividades mais 
básicas: o alimento, a criação, o cuidado com o corpo e com os objetos.

As águas da nascente do Córrego Municipal foram encanadas e levadas, 
subterrâneas, até o alto do morro, para uma caixa d’água atrás do jardim pú-
blico. Esse jardim ficava onde, nos anos sessenta, foi construída a prefeitura, 
em frente à praça Prudente de Moraes. Vemos essa caixa ao lado, no projeto 
de 1915, e já construída, no jardim público, atrás dos foliões.

Dessa caixa a água era distribuída para oito torneiras públicas no centro, 
de modo que a população pudesse cuidar de seus afazeres cotidianos sem o 
esforço de ir ao rio. Muitos meninos da cidade trabalhavam pegando água em 
latas e vendendo-a nas casas.

O século vinte e a engenharia sanitária

Em 1915 a prefeitura criou o primeiro serviço de águas de Indaiatuba. Ve-
mos ao lado o percurso da água encanada entre a nascente e a caixa d’água, 
em frente à Praça Prudente de Moraes. No projeto vemos a Rua Alegre, atual 
Rua Nove de Julho e a Rua das Tropas, atual Treze de Maio.

Hoje o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos homenageia esse lugar que 
representa nossa primeira fonte de água. Cuidando do nosso ambiente, busca 
garantir que a água que jorra confortavelmente nas torneiras de nossas casas, 
possa continuar a existir, juntamente com nossas árvores, pássaros e nascen-
tes. Em busca de um ambiente que lembre aquele que o músico Nabor Pires de 
Camargo descreveu em suas memórias, com uma saudade tão viva que quase 
podemos dizer que sentimos também.

KOYAMA, Adriana Carvalho. A nascente do Córrego Municipal. Indaiatuba: SAAE, 2008.

Hora do desafio

Para explorar a atividade 1, questione os alunos sobre o uso, o acesso, o 
abastecimento, a preservação e escassez da água na comunidade onde mo-
ram. Investigue os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto, desta-
cando a procedência da água que consomem e o seu destino depois do uso. 
Comente que a água está presente cotidianamente na vida das pessoas, mas o 
seu acesso, uso, distribuição e cuidado estão relacionados a fatores culturais, 
históricos e políticos.

Analise com eles a frase “Da água surgiu a vida, de um curso d’água nasce 
uma civilização.” Questione-os por que os agrupamentos humanos se fixaram 
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 1próximos dos cursos d’água. Qual era a relação das pessoas com a água naque-
la época? E atualmente? O que mudou?

Na atividade 2 o aluno deverá reconhecer que desde a antiguidade, gran-
des filósofos já enalteciam o valor da água como fonte de vida e o bem mais 
precioso do planeta. No entanto a humanidade desconsiderou esse fato e vem 
sofrendo as consequência do descaso tanto no presente e, principalmente no 
futuro se continuar agindo irresponsavelmente. 

Liste atitudes que cada cidadão deverá ter para economizar água, preser-
var rios, lagos, mares, mananciais, evitando a poluição. Este é o momento 
de verificar ações dos familiares em relação à economia de água e do aluno  
quanto às suas atitudes em casa e na escola. Todas as discussões da turma, 
nessa atividade, devem ser registradas no caderno de classe. Faça isso em 
etapas, a cada discussão.

As atividades 3 e 4 trazem um resgate histórico do abastecimento e uso 
da água em outros lugares, em outros tempos, até chegar nos dias atuais. É 
importante considerar que um dos fatores que interfere no sistema de abas-
tecimento de água que utilizamos é o fator histórico. Ou seja, alguns tipos de 
abastecimento de água atualmente permanecem de outros tempos ou ainda 
há indícios materiais de como eram antigamente, mesmo que nos dias atuais 
tenha ocorrido mudanças. Assim, estudar como era antes possibilita aos alu-
nos analisarem as alternativas do presente como histórias também, sujeitas 
a mudanças e permanências, conquistas ou ausência de direitos, mudanças 
nos hábitos e costumes. É importante que os alunos aprendam que técnicas 
e costumes pertencem a contextos históricos específicos e que as mudanças 
desencadeiam sempre outras transformações, que interferem em outros cos-
tumes e que nem sempre podem ser julgados como melhores que antes. Por 
exemplo, apesar do esforço físico e do trabalho de buscar água nas bicas e po-
ços, existia no passado o costume das pessoas aproveitarem esses momentos 
para conversarem uma com as outras. Já a água encanada, associada a outros 
fatores de privatização da vida atualmente, contribui para que os momentos 
de convivência coletiva com os vizinhos sejam reduzidos.

Faça um levantamento com os alunos da turma investigando como suas 
casas são abastecidas com água, se todas recebem água encanada e tratada, 
se ainda existem residências com água de poço ou que buscam em fontes e 
bicas próximas. Organize uma tabela e o gráfico correspondente aos dados 
coletados, com elaboração de legenda. 

Oriente a organização de uma linha do tempo identificando épocas quan-
do predominava tal modelo de abastecimento de água e o aparecimento das 
mudanças. Para a predominância de determinado modelo, utilizar faixas con-
tínuas de uma só cor para representar, na linha do tempo, essa extensão, ou 
seja, a permanência desse certo modelo de acesso à água.
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Atividade 5: relembre com os alunos, a pesquisa feita no bimestre anterior 

sobre como funcionava o abastecimento de água em Indaiatuba, em outras 
épocas.

As atividades 6 e 7 possibilitam a percepção da mudança de hábitos em 
função do abastecimento de água. Nesse momento é possível fazer um levan-
tamento com a classe investigando os hábitos familiares em relação ao uso da 
água para a higiene pessoal (uso de chuveiro, banheiras, tinas de madeiras, 
bacias, etc.); como é feita a lavagem de roupas atualmente e em outros tem-
pos, identificando mudanças e permanências (das lavadeiras de beira de rio 
às modernas lavanderias dos tempos atuais). Com isso será possível estudar 
como são lavadas as roupas nas casas das crianças: tanque, máquina de lavar, 
sabão em pó, amaciante, quem lava, como seca, etc., bem como pesquisar 
com os mais velhos da casa como eram lavadas e secadas as roupas em outras 
épocas.

A atividade 8 tem como finalidade refletir sobre as construções realizadas 
pelo homem para a utilização da água: a fabricação de utensílios, de bombas 
manuais e elétricas.

A partir do sistema de abastecimento de água utilizados pelas crianças, 
levante hipóteses e organize estudos para identificar como funcionam. Por 
exemplo: como a água chega nas casas por meio dos canos? De onde ela vem? 
Como a água é distribuída? É água tratada? Como é tratada? Há caixas d’água 
na localidade? Há caixas d’água nas casas? Peça que registrem em forma de 
desenho num sulfite.

Você pode organizar um mural com esquemas ou confeccionar uma ma-
quete, explicando como funcionam os sistemas de abastecimento de água, do 
registro da rua à caixa d’água e desta para as torneiras da casa.

Na atividade 9 os alunos terão oportunidade de observar e trocar ideias 
sobre as obras de arte esculpidas pela natureza. Poderão trazer fotos, re-
cortes de jornais e revistas e montar um painel demonstrando essas belezas 
naturais.

Encaminhe a observação das imagens no Livro do aluno e analise com a 
turma como o homem, sempre imitando a natureza, também constrói obras 
de arte, tendo a água como um dos elementos. Solicite que tragam imagens 
de outros locais que conhecem, recortes de jornais e revistas, pinturas em 
telas, fotos de monumentos da cidade onde moram, explorando a beleza das 
águas. 

O objetivo da atividade 10 é refletir com os alunos sobre os cuidados que 
precisamos ter com a água que bebemos, bem como as diferentes formas de 
armazenamento, por exemplo, filtros de barro, bebedouros elétricos, galões 
de água mineral, etc.
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 1Na atividade 11 é importantíssimo ressaltar a responsabilidade de cada 
cidadão com a preservação e o consumo racional da água. O desperdício de 
água cresce a cada dia, o que poderá provocar futuramente um déficit em sua 
quantidade, acarretando uma série de problemas que irão afetar não só aos 
homens, mas principalmente ao meio ambiente.

Sendo assim, economizar água torna-se um fator benéfico e essencial à 
vida por ser necessária em vários momentos do dia a dia das pessoas, como:

Na alimentação - fundamental para o cozimento e a higiene dos ali-
mentos. Com ela lava-se as frutas e verduras, prepara-se sucos e cozinha-
-se. Além disso, todos os alimentos naturais são compostos por 
água.

Na higiene - em tudo. Lavar as mãos antes das refeições, tomar 
banho, escovar os dentes, nada disso seria possível sem água.

Nas tarefas domésticas - lavar roupas, louças, lavar os pisos e 
azulejos. Para manter tudo sempre limpo, a presença da água é 
essencial.

Não é nenhuma novidade para nós que a água do planeta está correndo 
um sério risco. 

Os diversos fatores que acarretam esse problema são causados por quem 
mais deveria protegê-lo: o homem. Os desperdícios, a poluição dos rios, as 
agressões à camada de ozônio vêm destruindo o recurso mais importante 
para a nossa sobrevivência. 

Mas, nem tudo está perdido. A solução que nos resta é a que deveria ter 
sido seguida desde as primeiras civilizações: A preservação. A responsabi-
lidade é de todos os seres humanos promover um ambiente equilibrado e 
assegurar uma vida saudável no meio em que se vive.

Como cada um pode ajudar?

A preservação não só da água, mas de todo o meio ambiente depende 
de uma reavaliação dos hábitos de todos. Abaixo, seguem algumas dicas 
importantíssimas para a preservação da água:

• Não deixar a torneira aberta enquanto escovar os dentes ou ensa-
boar a louça;
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•  Lavar calçadas e veículos com baldes de água ;

•  Apertar o botão de descarga por, no máximo cinco segundos; 

•  Não trocar a água da piscina. Hoje em dia existem tratamentos 
que dispensam este procedimento.

•  Reutilizar a água de sua casa, sempre que for possível;

•  Verifique se não há vazamentos em torneiras ou canos de sua 
casa;

•  Preste atenção se hidrômetro (medidor de água) está funcionando 
corretamente.

•  Fechar o chuveiro enquanto o corpo é ensaboado;

A palavra chave é economizar, pois cada vez que se economiza ga-
rante-se mais um ponto a favor na luta para que o planeta água não 
“evapore”. 

A preservação da água não é só uma questão de bom senso, é uma 
questão de sobrevivência.

Adaptado de: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/ambien-
te.htm>. Acesso em: 22 jun. 2010.

Na atividade 12, após as discussões, solicite aos alunos que listem todas as 
situações em que a água está presente no cotidiano: matar a sede, cozinhar, 
lavar a roupa, tomar banho, organizando listas coletivas.

Na atividade 13, após a leitura do texto de Osmar Pereira, retome a impor-
tância da água para a sobrevivência de todos os seres vivos e a sua contribui-
ção em momentos históricos, como o exemplo da revolução industrial.

Outras sugestões

• Questione os alunos sobre a utilização da água para outros fins: trans-
porte (hoje e em outros tempos), energia (elétrica, rodas d’água), 
lazer (natação, canoagem, pesca, remo, praia, vela, surf, parques 
aquáticos) e fonte de alimentação (a pesca). 
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 1• Para desenvolver a atividade 2, conte com a colaboração do Professor 
de Filosofia aprofundando os estudos sobre filósofos da antiguidade.

• Utilize o CD enviado pela Fundação Pró Memória para observar ima-
gens, depoimentos e informações sobre a história de nosso município, 
inclusive a história do abastecimento de água.

• Outra possibilidade é assistir o documentário disponível na escola 
“Terras de Indaiá - Indaiatuba como você nunca viu”; roteiro e dire-
ção de Alessandro Barros. Mas lembre-se de assistir antecipadamente 
para selecionar as cenas e assuntos em foco.

• Indicação de sites para pesquisa sobre a história de Indaiatuba

 http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/pdf/historia_indaia-
tuba.pdf

 http://www.indaiatubas.com.br/municipio/
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UNIDADE 1
Natureza X ações do cotidiano

Objetivos:

• Perceber a natureza a partir das ações do cotidiano, demonstrando 
atitudes de conservação, como a atuação na rede de reciclagem de 
materiais, cuidados com o desperdício de água e energia, consumo 
em geral e outras ações de conservação ambiental.

• Reconhecer as trocas que ocorrem no espaço vivido, seja no comér-
cio, no abastecimento de água, relacionando alguns aspectos com 
serviços públicos.

• Comunicar as conclusões dos estudos realizados por meio da produ-
ção de textos escritos, ilustrações e exposições orais, com apoio do 
professor.

Início de conversa

O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo ho-
mem. Pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas nas 
quais estão as relações entre os homens e desses com a natureza. Ele abriga 
o homem e todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, vegetação e 
tudo que nele está inserido. 

Em sua etapa inicial, ele apresentava somente os aspectos físicos ou natu-
rais presentes, como rios, mares, lagos, montanhas, animais, plantas e toda 
interação e interdependência entre eles. O surgimento do homem, desde o 
mais primitivo, que começou a interferir no meio a partir do corte de uma 
árvore para construção de um abrigo e para caça, impactou e transformou-o. 

Nesse primeiro momento as transformações eram quase que insignifican-
tes, uma vez que tudo que se retirava da natureza servia somente para sanar 
as necessidades básicas de sobrevivência, processo denominado de “meios 
de existência”. Toda modificação executada na natureza é proveniente do 
trabalho humano. É por meio do trabalho que o homem é capaz de construir 
e desenvolver tudo aquilo que é indispensável à sua sobrevivência. O termo 
“trabalho” significa todo esforço físico e mental humano com finalidade de 
produzir algo útil a si mesmo ou a alguém. 

O conjunto de atividades desempenhadas pelas sociedades, continuamen-
te, promove a modificação do espaço geográfico. A partir da Primeira Revolu-
ção Industrial o homem enfatizou a retirada de recursos dispostos na natureza 
a fim de abastecer as indústrias de matéria-prima, que é um item primordial 
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 1nessa atividade. Ao passo que a população crescia era acompanhado pelo alto 
consumo de alimentos e de outros bens. 

Com o avanço tecnológico, o homem criou uma série de mecanismos para 
facilitar a manipulação dos elementos da natureza. Máquinas e equipamentos 
facilitaram a sua vida e dinamizaram o processo de exploração de recursos, 
como os minerais, além do desenvolvimento de toda produção agropecuária 
com a inserção de tecnologias, como tratores, plantadeiras, colheitadeiras e 
muitos outros. 

Na produção agropecuária se faz necessário transformar o meio, pois retira 
toda cobertura vegetal original que é substituída por pastagens e lavouras, 
ocasionando outros impactos como erosão, poluição e contaminação do solo 
e dos mananciais. 

Na extração mineral o espaço geográfico é bastante atingido, sofrendo pro-
fundos impactos mudando de forma drástica todo arranjo espacial do lugar 
que está sendo explorado. 

Nos centros urbanos as alterações são percebidas nas construções presen-
tes. Essas transformações ocorrem em loteamentos que em um período era 
somente uma área desabitada e passou a abrigar construções residenciais, 
além de áreas destinadas ao comércio e indústria. Desse modo, nas cidades 
de todo mundo sempre ocorrem modificações no espaço, identificadas nas 
novas construções, nas reformas de residências, lojas e todas as formas de 
edificações. 

Diante dessas considerações constata-se que o espaço geográfico não é 
estático, pois até mesmo a deteorização de um edifício ou monumento é con-
siderada uma alteração do espaço e, automaticamente, da paisagem, por isso 
as mudanças são contínuas e dinâmicas. O espaço geográfico é produto do 
trabalho humano sobre a natureza e todas as relações sociais ao longo da 
história. 

Adaptado de Mundo Educação » Geografi a » Geografi a humana » Transformação no 
espaço geográfi co <http://www.mundoeducacao.com.br/geografi a/transformacao-

no-espaco-geografi co.htm>. Acesso em: 29 jun. 2010.

Os questionamentos propostos na roda de conversa estimulam a reflexão 
do aluno sobre a ação do homem em relação a natureza e suas consequências. 
A imagem demonstra o descaso da população com a água, o bem mais precioso 
da natureza, seriamente ameaçado devido a poluição dos rios, mares, lagos e 
mananciais.

A leitura do soneto reforça as ações negativas, a falta de consciência e con-
sideração com o patrimônio que foi confiado à humanidade, do qual depende 
a sobrevivência da espécie.

Os alunos poderão exemplificar situações do cotidiano, no bairro, na comu-
nidade, na escola, no município onde presenciam ações positivas e negativas 
da população, em relação a preservação dos ambientes no espaço vivido.



232

G
eo

gr
afi

 a
Hora do desafio

Antes de encaminhar a atividade 1, explore as hipóteses dos alunos e re-
gistre na lousa ou no papel pardo, os recursos que são extraídos da natureza 
e que são utilizados nas situações do dia a dia. Num segundo momento, peça 
para que separem em duas colunas quais desses recursos se renovam com o 
passar do tempo, se usados corretamente. Por exemplo: animais, vegetação, 
água.

No entanto, existem recursos que não se renovam, ou demoram muito tem-
po para se produzir, como é o caso do petróleo, ferro, ouro.

Existem os recursos naturais inesgotáveis, por exemplo, a energia solar, a 
energia eólica, a energia das ondas do mar.

Encaminhe a atividade 1 para que seja realizada individualmente. Em se-
guida, peça aos alunos que socializem os registros efetuados, trocando ideias 
com os colegas e você. 

Deverão reconhecer que a agricultura, a caça, a pesca dependem total-
mente dos recursos naturais: água, solo, ar para obter os vegetais e animais 
que alimentam a população.

Para a produção de energia, o homem depende da água para mover as usi-
nas hidrelétricas, do vento para produzir a energia eólica, do Sol para captar 
a energia solar. 

Dá-se o nome de energia renovável à energia produzida por fontes sus-
tentáveis e inesgotáveis. Estas fontes regeneradoras de energia provêm da 
energia eólica, hídrica, correntes das marés, luz e calor solares, assim como a 
proveniente do calor da terra. A utilização dessas fontes de energia sustentá-
vel não dá origem a emissões de dióxido de carbono ou de resíduos nucleares 
ativos. A energia é produzida a partir da natureza.

Para a confecção de roupas e calçados, a matéria-prima é extraída dos re-
cursos naturais: algodão (vegetal); produtos sintéticos (petróleo); couro (ani-
mais). Da mesma forma, todos os elementos necessários para qualquer tipo de 
construção realizada pelo homem (cal, areia, água, madeira, cimento, tijolos, 
vidro, ferro, alumínio, etc.).

À medida que o homem extrai os recursos naturais também está transfor-
mando o espaço: construindo usinas hidrelétricas, desmatando, plantando e 
colhendo, abrindo estradas, etc.

O objetivo da atividade 2 é encaminhar a transformação do espaço urbano 
em função das necessidades de infraestrutura básica para atender a demanda 
populacional: mais habitações, transporte coletivo, abastecimento de água, 
rede de esgoto, comércio, aberturas de ruas e avenidas para facilitar a circu-
lação de pessoas e mercadorias, comércio e prestação de serviços, etc.

Observando as imagens da cidade de Indaiatuba antigamente, peça aos 
alunos que realizem uma legenda dos elementos que compõem essa imagem. 
Em seguida, farão a legenda com base na imagem da cidade atual, onde fica 
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 1evidente o crescimento e a grande transformação desse espaço urbano. 

Você poderá ampliar essa questão para que os alunos estabeleçam relações 
entre o aumento populacional dos centros urbanos, a transformação do espa-
ço, as consequências para o meio ambiente e para a qualidade de vida do ser 
humano. 

Para encaminhar a atividade 3, solicite aos alunos que observem a imagem 
de tempos antigos. Peça que observem: a casa, a rua, o veículo, o vestuário e 
a postura das pessoas, o tipo de cabelo (penteado), o que a imagem revela? É 
um dia comum ou um dia de festa? Como é possível perceber?

Estabeleça uma relação com os dias atuais: o que mudou? O que permanece? 

Oriente a entrevista com familiares ou pessoas com mais idade para coletar 
informações sobre o que se usava antigamente e não se usa mais e, o que se 
usa atualmente e não se usava no passado, em relação à vestimenta, merca-
dorias, utensílios, etc.

A atividade 4 abrange dois momentos: 1º a pesquisa com familiares e habi-
tantes antigos do bairro ou município para coletar informações sobre aspectos 
da cidade antiga, registrando os dados na coluna A. Oriente o preenchimento 
do quadro no livro do aluno. No 2º momento, forme duplas ou equipes e en-
caminhe a discussão para o registro das informações na coluna B. As equipes 
poderão relatar, para o grande grupo, os registros efetuados e complementá-
los com a contribuição dos colegas e a sua mediação.

Explore essas informações e elabore coletivamente um pequeno texto in-
formativo comentando as principais transformações que ocorreram no muni-
cípio para atender às necessidade da população.

Antes de encaminhar a atividade 5, proponha a reflexão do aluno sobre os 
diferentes setores de trabalho que movem toda a economia de uma região. 
Por exemplo: como são produzidas as roupas que usam? De onde vem o tecido? 
Quem planta o algodão? Como é fabricado o tecido e a confecção das peças do 
vestuário? Como são comercializadas as peças? 

Plantio do algodão – agricultura – setor primário da economia;

Fabricação do tecido e confecção das peças do vestuário – indústria – setor 
secundário da economia;

Venda do produto – comércio – setor terciário da economia.

Questione-os sobre quais os serviços (trabalho e trabalhadores) envolvidos 
em cada setor. 

Economia: estudo dos fenômenos relacionados com a obtenção e a utiliza-
ção dos recursos materiais necessários ao bem-estar

O desenvolvimento de uma região depende das atividades econômicas que 
possui. É preciso incentivar os trabalhadores de cada setor dando-lhes con-
dições dignas de sobrevivência no seu local de origem e nas atividades que 
exercem. 

São três os setores que movem a economia de uma região:
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Primário: atividades ligadas à agricultura, pecuária, pesca, caça e mine-

ração.

Secundário: atividades exercidas nas indústrias.

Terciário: atividades do comércio, serviços bancários e públicos – transpor-
te, comunicação, educação.

Liste, na lousa, o tipo de trabalho desenvolvido pelos familiares dos alu-
nos. Solicite que classifiquem os diferentes trabalhos relacionando-os com os 
setores da economia. 

Questione-os a respeito das condições de vida que deve ter cada trabalha-
dor, no seu local de origem e nas atividades que exerce.

Um pouco mais da metade da população brasileira está nos centros urba-
nos, isto significa que a outra parte está no meio rural. Encaminhe a reflexão 
do aluno para que reconheça a interdependência do meio rural X urbano, na 
troca de mercadorias e produtos. Portanto, o trabalhador rural deve ter aces-
so aos direitos trabalhistas, educação e saúde, isto é, a uma vida digna, assim 
como o trabalhador dos centros urbanos.

Ainda na atividade 5 peça que o aluno liste as atividades desenvolvidas na 
região onde mora relacionando-as com os setores da economia.

Amplie esse encaminhamento questionando-os sobre a interdependência 
dos três setores; quais as consequências se um setor falhar?

Que tipo de emprego oferecem? Como a sobrevivência humana depende 
desses setores? Sempre foi assim? 

Solicite aos alunos que registrem o lixo que cada setor produz. Em seguida, 
encaminhe a comparação dos registros realizados com o conteúdo do texto 
informativo, destacando o que é possível reciclar. 

Resíduos recicláveis:

Papel: jornais, revistas, caixa de papelão, cadernos, formulários, envelo-
pes, papel de rascunho e embrulho.

Vidro: copos, garrafas, potes de alimentos ou perfumes.

Metal: lata de bebidas, alimentos, pregos e parafusos, panelas, fios elétri-
cos e chapas metálicas.

Plástico: pets, garrafas, vasilhas, embalagens tetra pak, tubos e canos PVC, 
sacos, sacolas, isopor, brinquedos. 

Encaminhe pesquisa para colher informações sobre o uso da água na agri-
cultura, na indústria e no comércio, indicado na atividade 6. 

Na média mundial, cerca de 70% dos recursos hídricos disponíveis atual-
mente são destinados à irrigação, contra apenas 20% para a indústria e menos 
de 10% para abastecimento da população (higiene e consumo direto).

A atividade 7 apresenta o ciclo de vida do papel. Na ilustração é possível 
identificar os três setores da economia, o processo de reciclagem em benefí-
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 1cio do setor primário, poupando a extração de recursos naturais e as conse-
quências para o meio ambiente. 

Encaminhe uma pesquisa para que o aluno busque informação sobre o as-
sunto. 

No Brasil, o eucalipto é a árvore mais utilizada para obter o papel, que para 
ser produzido em uma tonelada necessita-se o abatimento de 12 árvores. Já 
a utilização de cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, 
evita que uma árvore seja cortada. Além dos fatores econômicos, os principais 
motivos de incentivo à reciclagem seriam a preservação de recursos naturais 
como matéria-prima, energia e água.

A pesquisa auxiliará o aluno na elaboração da legenda explicativa da ilus-
tração na atividade 7.

Na atividade 8, oriente o preenchimento da tabela registrando o ciclo de 
vida de algumas embalagens.

Você poderá aproveitar a interdisciplinaridade com Língua Portuguesa e 
solicitar a produção de um texto informativo sobre a questão do lixo, o tempo 
de decomposição, as consequências para o meio ambiente, para os recursos 
naturais e a qualidade de vida da humanidade. Os alunos poderão elaborar 
cartazes e distribui-los na escola e comunidade, passando informações, aler-
tando para a necessidade de separar o lixo e a importância de reciclar.

Solicite que pesquisem em jornais e revistas, reportagens sobre os lixões 
e as consequências para o espaço do entorno, para os moradores próximos e 
para o meio ambiente. 

Encaminhe o trabalho analisando a situação do município de Indaiatuba: 
quais os problemas em relação ao lixo? Como é feita a coleta? Há coleta sele-
tiva? Existe espaço destinado para o lixo não reciclável, tipo lixão? Se existe, 
como é o espaço entorno? Há usina de reciclagem? Quais as atitudes dos mo-
radores em relação ao lixo? A cidade é conservada limpa? 

Como é possível orientar a população para que haja mudança de hábitos 
em relação à preservação e conservação dos ambientes e espaços públicos? 

Sistema de tratamento de resíduos 

LIXÃO: Os depósitos de lixo a céu aberto, popularmente conhecidos como 
vazadouros, lixeiras ou lixões, são áreas geralmente localizadas nas periferias 
pobres das cidades. Os caminhões de lixo depositam o seu conteúdo nesses 
locais sem o menor cuidado, muitas vezes a beira de rios, lagoas ou do mar. 
Ali o lixo pode feder, atrair insetos e ratos sem incomodar a maior parte da 
população. Quando as cidades crescem as casas começam a ser construídas 
mais próximas dessas áreas e o prejuízo à saúde se torna mais evidente. 

ATERRO CONTROLADO: O meio ambiente já sofre desde o início, como vi-
mos acima, mas para tentar amenizar os depósitos a céu aberto foi criada 
a categoria de aterro controlado. Nesse sistema, há uma contenção do lixo 
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que, depois de lançado no depósito, é coberto por uma camada de terra. Essa 
forma de disposição minimiza o mau cheiro e o impacto visual, porém, não 
dispõe de impermeabilização de base (contaminando o solo e o lençol d’água) 
nem de sistema de tratamento do chorume ou do biogás. Na verdade, a no-
menclatura mais adequada seria “lixão controlado”. 

INCINERAÇÃO: A incineração só é uma opção quando o processo tem garan-
tias de que não irá poluir o ar, confirmando-se bastante cara e, portanto só 
economicamente viável para alguns tipos de resíduos dos serviços de saúde. 
Além disso, há o tratamento térmico feito por uma máquina que tritura e sub-
mete o lixo infectante a altas temperaturas tornando o lixo inerte, ou seja, 
que não é mais infectante e que pode ser armazenado no aterro sanitário com 
os demais resíduos sólidos. 

ATERRO SANITÁRIO: O terreno de um aterro sanitário é impermeabilizado 
para evitar que o chorume contamine o solo e o lençol freático, além de ter 
um sistema de captação desse líquido para posterior tratamento. O lixo é 
compactado e recoberto periodicamente com uma camada de terra para evi-
tar o mau cheiro e para não atrair vetores de doenças. Não há catadores em 
atividade no terreno e a quantidade de resíduos que entra é controlada. Há 
um sistema de captação e armazenamento ou queima do gás metano resultan-
te da decomposição da matéria orgânica. Ao final da vida útil a empresa que 
opera é responsável por efetuar um plano de recuperação do terreno. 

VALLE, Cyro Eyer do. Sistema de tratamento de resíduos.  Recicloteca.org.br. [20--]. 
Disponível em: <http://www.recicloteca.org.br/Default.asp?ID=7&Editoria=2&SubEditoria=3&

Ver=1>. Acesso em: 5 abr. 2012.

Outras sugestões
• Encaminhe por meio de desenhos e legenda explicativa o processo 

da produção do pão, passando pelos três setores da economia, até 
chegar à mesa do consumidor.

• Providencie várias imagens que demonstram a ação da própria na-
tureza na transformação dos espaços, com a ação da luz e calor do 
Sol, tornando um espaço seco e árido; a erosão do solo causada pelas 
águas das chuvas e dos rios; queda de árvores causada por fortes 
ventos, desgaste das rochas próximas das águas do mar; terremotos; 
enchentes; desmorronamentos, etc. 

• Oriente a organização de um seminário, com exposição de painéis, 
sobre a ação do homem na degradação do meio ambiente, dos recur-
sos naturais, na transformação dos espaços e as consequências para 
a qualidade de vida. 

• Apresentar situações de intervenção positiva do homem visando a 
preservação e conservação do meio ambiente.

• Interdisciplinaridade com Língua Portuguesa: explore as característi-
cas de um soneto.


