
Livro do Professor
2º Ano | 4º Bimestre

Conviver e
aprender
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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. 

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
Receitas e outras gostosuras...

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção e em 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidia-
no em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relata-
dos acontecimentos; formuladas perguntas e respostas; apresentadas 
explicações sobre temas em estudo.

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros previstos para o ano, 
identificando aqueles que respondem a suas necessidades imediatas e 
abordando-os de forma adequada, com base nos conhecimentos sobre 
o tema e as características do portador e do gênero.

• Ler, com ajuda do professor, textos para estudos de temas tratados 
nas diferentes áreas de conhecimento.

• Utilizar o conhecimento já construído sobre as convenções da língua 
(segmentação do texto em palavras, ortografia) para escrever textos 
com diversas finalidades.

• Reescrever textos conhecidos, mantendo as ideias principais e carac-
terísticas da linguagem escrita.

• Produzir e grafar textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, 
recursos da linguagem escrita.

• Analisar (em parceria e com a ajuda do professor) a qualidade de 
textos escritos.

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

Nesta unidade de estudo, será trabalhado o gênero receitas culinárias. 

A receita culinária é um gênero textual do tipo instrucional, que tem como 
objetivo orientar o usuário, por meio de instruções, para que ele seja capaz 
de preparar um determinado alimento. Esse é um gênero que possui um forte 
apelo cultural, pois é muito comum as pessoas passarem receitas umas às 
outras. Em casa, nas revistas ou na televisão, nossos alunos, de alguma forma 
já tiveram a oportunidade de conhecer, mesmo que superficialmente, uma 
receita culinária. 

O objetivo desta unidade é fazer com que as crianças saibam identificar 
entre diferentes portadores aqueles que são receitas culinárias; percebam 
a importância de uma alimentação saudável, inclusive de folhas, frutas e 
sementes; aprendam a reescrever receitas, sua utilidade e forma de orga-
nização. 

Na Roda de Conversa, entregue aos alunos diferentes materiais com recei-
tas culinárias: livros, revistas, fichas de receitas, cadernos (família), receitas 
retiradas da internet, jornais, etc. A ideia é mostrar às crianças e deixar que 
elas manuseiem os diferentes portadores onde encontramos as receitas dos 
alimentos que gostamos e sua utilidade: como elas nos ajudam a prepará-
los.

Professor, além das questões propostas no livro, faça outras que achar per-
tinentes. 

Hora do desafio

Na atividade 1, leia o texto para os alunos e solicite que acompanhem 
a leitura em seus livros. 

Para resolver a atividade 2, releia a história junto com os alunos e dis-
cuta com eles, oralmente, as questões propostas nesta atividade.

Para resolver as atividades 3 e 4, discuta com os alunos o que significa 
características e, em seguida, ajude-os a caracterizar a casa abandonada, 
o sr. Brigadeiro e a tia Alda, enfatizando a necessidade de reler o texto. 
Para mostrar como se faz isso, como se procura essas informações no texto 
lido, e chegar a algumas conclusões por meio de informações do próprio 
texto, é preciso, no início, fazer essa (re)leitura junto com os alunos. Por 
isso, é fundamental que esta atividade seja desenvolvida coletivamente, 
sob a sua orientação. 

Para dar características diferentes à casa do sr. Brigadeiro, na atividade 
4, crie um contexto lúdico, dizendo às crianças, por exemplo, que vocês 
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 1podem usar a imaginação e a partir do que já conhecem da história, mudar 
a casa do sr. Brigadeiro. Proceda da mesma forma, coletivamente, mas 
incentivando os alunos a usarem a imaginação. Observe que, neste momen-
to, você estará trabalhando adjetivos sem a preocupação de apresentar 
ou cobrar nomenclaturas. Aproveite para trabalhar as iniciais maiúsculas 
em nomes próprios e no início dos parágrafos, como é possível observar no 
texto.

A atividade 5 propõe que vocês conversem sobre o significado da pala-
vra antenada. Antes de dar a sua opinião, ouça o que os alunos inferem a 
respeito. 

Nas atividades 6, 7 e 8, você trabalhará com seus alunos palavras com 
significados iguais e diferentes (semelhantes e opostos/sinônimos e antô-
nimos), mas sem se preocupar com cobranças de nomenclaturas. 

A atividade 9 propõe que o aluno identifique os pontos comuns e os 
diferentes das três receitas apresentadas. Sugere-se que você leia com os 
alunos os textos (se possível, coloque-os na lousa, para que o aluno possa 
visualizar e acompanhar melhor e com o seu apoio a atividade) e, coleti-
vamente, sob a sua orientação e questionamentos, respondam: o que os 
textos possuem em comum e o que eles possuem de diferente — os três 
ensinam a fazer alguma coisa (texto 1: massinha de modelar caseira; texto 
2: como se organizar para uma brincadeira; texto 3: como preparar um 
docinho gostoso).

Para a atividade 10, resgate o trabalho na Roda de Conversa e dê opor-
tunidade aos alunos de manusear, ler e analisar diferentes receitas, em 
diferentes portadores, e a utilidade de cada uma. Depois, ao desenvolver a 
atividade, deverão identificar qual dos textos apresentados é uma receita 
culinária. Professor, perceba que o texto 1 é uma propaganda, o 2 é uma 
lista de compras, e o texto 3 é uma receita culinária. Retome com a turma 
e sonde os conhecimentos que já apresentam a respeito das características 
e estrutura e funcionalidade das receitas, solicitando que justifiquem suas 
respostas oralmente.

Na atividade 11, os alunos deverão pensar em um título para a receita 
apresentada. O objetivo desta atividade é que seja mais uma vez retomada 
a estrutura de uma receita, sua organização e funcionalidade.

Para a atividade 12, você terá que combinar com a coordenação o me-
lhor dia para fazer a receita do brigadeiro, lembrando-se dos procedimen-
tos e cuidados necessários com o preparo de alimentação “extracardápio 
merenda escolar”, e de como se organizarem para adquirir os ingredientes. 
A receita foi escolhida porque não vai ao fogo. Lembre-se de transcrever a 
receita em um cartaz, ou na lousa, e segui-la passo a passo com os alunos, 
para que observem como se faz. Você pode e deve pedir que os alunos lhe 
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ajudem no preparo, enfatizando a necessidade de ler a receita para não 
errar nem a quantidade de ingrediente nem o modo de preparo, mostrando 
mais uma vez sua função. Aproveite para trabalhar conceitos e nomen-
claturas matemáticas (dobro ou triplo), já que você terá que aumentar a 
receita para que seja suficiente à experimentação de todos.

Para a atividade 13, utilize o Material de Encarte. Você encontrará uma 
receita de minipizza toda fora de ordem. Solicite aos alunos que recortem 
e colem no caderno de forma organizada. Observe que, nesta atividade, 
você pode dar mais atenção aos alunos com hipótese de escrita não alfa-
bética, em seus desafios de leitura. Os alunos com hipótese alfabética não 
terão muitos desafios nesta atividade e, portanto, desenvolverão a ativi-
dade com facilidade e rapidez. Uma sugestão é solicitar-lhes que copiem 
a receita em letra cursiva, para sugerir que a mãe faça em casa quando 
puder. 

Professor, a cópia da receita em letra cursiva torna-se um pretexto, 
para que você fique atento em como seus alunos estão traçando esse tipo 
de letra, e oriente-os em suas dificuldades.

Em seguida, solicite aos alunos que abram o Caderno de Leitura no texto 
“Você sabia que...” a respeito dos alimentos. São curiosidades interessan-
tes! Leia com eles e conversem a respeito do que leram.

Para a atividade 14, solicite, antecipadamente, que os alunos peçam a 
alguém (casa, parentes ou vizinhos) uma receita culinária para ensinar aos 
colegas. Após apresentarem para a turma as receitas que trouxeram, forme 
duplas e solicite que preencham o quadro da atividade. Esta atividade é 
um resgate de tudo que foi conversado até aqui sobre receita.

Em seguida, pergunte aos alunos se gostam de salsichas. Lembre-os que 
este é um alimento que faz parte do cardápio da merenda da escola. Per-
gunte se sabem como é feita a salsicha e indique a leitura do texto “Como 
são produzidas as salsichas?” que se encontra no Caderno de Leitura. 

No caderno do aluno, há um quadro bem interessante do “Você sabia 
que...” que indica alguns alimentos que combatem o mau humor. Proponha 
uma leitura compartilhada, para propiciar que seus alunos entendam me-
lhor as informações do texto.

Na atividade 15, os alunos construirão, coletivamente, um livro de re-
ceitas para presentear um funcionário da escola. Professor, a tarefa deverá 
ser coletiva e cautelosamente planejada por você. É importante que você 
ofereça aos alunos a oportunidade de saber por que e como irão construir 
o livro, para tanto, precisa combinar com a turma a produção do livro em 
etapas.

• Escolher as receitas que trouxeram de casa, com atenção, para que 
não fiquem repetidas no livro.
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 1• Combinar como será a ordem que colocarão as receitas no livro (or-
dem alfabética, separando os salgados dos doces, etc.).

• Construir o índice e explicar aos alunos sua função.

• Copiar em folha apropriada (disponibilizada por você) a receita esco-
lhida que irá compor o livro.

• Numerar as páginas de acordo com o índice.

• Orientar e cuidar do traçado correto da letra cursiva, para os alunos 
com hipótese alfabética de escrita. 

• Solicitar para que um colega, ou você, faça a revisão.

• Decidir como será a ilustração de cada página, inclusive da capa e os 
materiais que utilizarão e a divisão das tarefas entre os alunos.

• Construir, coletivamente, sendo escriba dos alunos, um texto sim-
ples, lembrando as “Regras de Segurança na Cozinha”.

• Escolher um nome para o livro. 

• Promover uma discussão e uma votação para escolher quem será pre-
senteado com o livro de receitas e fazer uma dedicatória.

• Marcar um dia para realizar a entrega ao funcionário(a) 
escolhido(a).

Professor, cuide para que os alunos que ainda são iniciantes na escrita 
fiquem responsáveis por textos menores, mesmo sendo uma situação de 
cópia, mas que possam ter participação ativa em todo o processo de elabo-
ração do livro, e que, como os demais, sintam-se capazes e valorizados.

Na atividade 16, antes de dar início à proposta de escrita de uma re-
ceita, converse com os alunos a respeito da importância de se ter uma ali-
mentação saudável e proponha a escrita, em duplas, de uma receita para 
compor um cardápio diferente e bem saudável. Brinque com os alunos e 
proponha que devem “fazer de conta” que agora eles é que são o chef da 
cozinha e que irão elaborar um novo cardápio para uma semana de alimen-
tação. Organize duplas de trabalho, conforme as hipóteses de escrita dos 
alunos, e inicie o processo de escrita.

• Planejamento da escrita (que pode ser coletiva e deve contemplar os 
lembretes que precisam ficar expostos na sala “uma receita precisa 
ter”... retomar tudo que já foi estudado e os textos utilizados até 
então). No mesmo quadro de planejamento, lembrar que toda escri-
ta precisa ter: letra legível, segmentação correta entre as palavras, 
escrita correta das palavras, etc.

• Escrita do primeiro rascunho de cada dupla.

• Revisão (pode acontecer de diferentes maneiras: trocar os textos en-
tre as duplas, ou revisão por você do texto de cada dupla ou revisão 
coletiva de todos ou de alguns textos).

• Discutir, lembrar e deixar exposto o que será preciso revisar.
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• Reescrever o texto a partir das sugestões dadas pelo revisor; “pas-

sá-lo a limpo”.

Professor, quando todos os textos estiverem finalizados, promova uma 
roda de leitura e apreciação das receitas criadas pelas duplas.

As atividades 17, 18 e 19 trazem as adivinhas, trava-línguas e as tiri-
nhas como atividades de manutenção. Trabalhe estas atividades de forma 
bem divertida.

Na atividade 17, aos alunos com hipótese de escrita não alfabética, 
proponha a leitura de uma lista de três palavras para escolher a resposta 
(ver orientações na atividade permanente de alfabetização ― ler resposta 
para adivinhas).

Na atividade 20, faça a leitura do poema da Roseana Murray, “O palha-
ço”, coletivamente. O objetivo de se trabalhar a poesia em sala de aula 
é o de estimular a oralidade, a criatividade, o apreço pela leitura e o in-
teresse pelos textos escritos. A poesia mexe com o imaginário da criança, 
levando-a a expressar desejos e sentimentos, ao mesmo tempo em que 
descobre que se pode brincar com as palavras.

Embora esse tipo de texto atraia muito a criança, o professor deve ensi-
ná-la a apreciá-lo. Como? Sendo exemplo. Lendo os poemas com dedicação 
e entonação que merecem. Fazendo os alunos refletirem sobre o que está 
sendo lido. Estimulando sua imaginação. 

Para esta atividade, leia o poema com seus alunos, e peça que respon-
dam, oralmente, às questões sugeridas. Aproveite a última pergunta ― O 
que provoca em você uma tristeza danada? ― para que seus alunos falem 
sobre seus sentimentos. Ouça-os com atenção e respeito. No Caderno de 
Leitura, você encontrará outra sugestão de leitura de um poema: “Comida 
de sereia”, também de Roseana Murray. 

Na atividade 21, o aluno fará rimas com as palavras sugeridas. Você 
deverá, antes de fazer a atividade do livro, retomar o trabalho que já foi 
feito com a sua turma a respeito das rimas na unidade que trabalhou com 
poemas. Relembre-os de como combinar as palavras.

As atividades 22, 23, 24, 25, 26 e 27 propõem que os alunos com 
hipótese de escrita alfabética pensem sobre a escrita convencional das 
palavras. 

Na atividade 22, após relembrar com eles o significado de cada palavra 
escrita nos retângulos, analisem, coletivamente, a palavra palhaço e com-
pletem o exercício, resgatando, oralmente, os conceitos que ela permite 
abordar. 
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 1Para as atividades 23, 24 e 25, você pode propor aos alunos que as fa-
çam em duplas (pense antecipadamente em como você definirá as duplas, 
elas precisam ser cuidadosamente planejadas por você, para que os alunos 
possam se ajudar e avançar). Primeiro, deixe que os alunos pensem e res-
pondam às questões propostas nas duplas. Depois, socialize as justificati-
vas para as escolhas que realizaram. Aproveite para observar/sondar os co-
nhecimentos de cada um antes e após as análises e reflexões propostas. 

Espera-se que, ao final destas atividades, os alunos, com a sua ajuda, 
percebam que a letra ç tem som de s; que não há palavras iniciadas com ç; 
que ç vem sempre antes de a, o, u; e que o sinal embaixo do c é chamado 
de cedilha. 

As atividades 26 e 27 propõem que os alunos pensem a respeito das 
palavras escritas com s, ss, ç e z. 

É esperado que, com sua ajuda, os alunos percebam que, para represen-
tar o som do s, podemos utilizar s, ss ou ç; que na leitura quando o s está 
entre vogais ele tem som de z.

Construa, coletivamente, um cartaz com essas descobertas, sendo es-
criba dos alunos, percebendo se eles conseguem justificar e exemplificar 
suas opiniões ao ditarem-nas para você escrever. E outro com uma pequena 
lista dessas palavras para fixar na sala de aula com o título: “Palavras que 
não podemos esquecer como se escreve”. Vá ampliando a lista de palavras 
com essa ocorrência à medida que elas vão sendo encontradas pela turma 
em suas leituras, no decorrer do ano e fazendo a análise que confirma as 
informações e descobertas descritas anteriormente.

É importante lembrar que os alunos com hipóteses de escrita não alfa-
bética, neste momento, apenas acompanharão a atividade, passivamente. 
Para eles, essa discussão ainda não faz sentido.

Após a atividade 27, para diversão e reflexão, há no Caderno de Leitura 
a história “O Lobo e o Cordeiro”. Leia-o com seus alunos.

Leia mais!

No Leia Mais, há algumas indicações literárias. Indique essas e outras leitu-
ras para as crianças. 

Quando assistimos a um filme que nos encanta, emociona, diverte, com-
partilhamos com os outros esses sentimentos e tentamos convencê-los de que 
vale a pena também viver essa experiência. O mesmo acontece quando lemos 
um livro, pois certas narrativas são tão significativas que nos fazem indicá-las 
para outras pessoas e convidá-las a fazer a mesma leitura.
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Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contexto 

intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar, 
na escola ou em outros lugares, as leituras que mais lhes chamaram a aten-
ção.

Pense e responda

No Pense e Responda, leia o enunciado; repita a leitura, no máximo duas 
vezes; solicite que os alunos escolham e marquem um X na alternativa que 
eles acham ser a correta. O importante, nesta atividade, é verificar o que eles 
aprenderam sobre o assunto/conteúdo solicitado. É, também, uma oportuni-
dade para aprenderem o procedimento de responder questões de uma ava-
liação. Mas, lembre-se, é possível que alguns de seus alunos, nessa época do 
ano, ainda não tenham autonomia de leitura, por isso é importante que você 
leia para eles e explique-lhes como procurar a alternativa que, para eles, é a 
correta. Oriente-os para não falar as respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Quando for desenvolver a proposta de escrita de uma receita, na 
atividade 16, converse com os alunos a respeito da importância de 
se ter uma alimentação saudável. Por curiosidade, pergunte a eles 
se sabem como a merenda chega até a escola, como o cardápio 
é elaborado, quem compra, quem paga, qual a comida que mais 
gostam, como a central de distribuição sabe quantas merendas 
devem enviar a cada escola, o que fazem com a comida que sobra, 
se o cardápio está afixado em algum lugar da escola, etc. É impor-
tante que as crianças tenham consciência de que o alimento que 
recebem na escola é pago pelos próprios pais através dos impostos 
(aproveite o momento da discussão para trabalhar cidadania, va-
lores e consciência social). 

• Você poderá propor aos alunos que entrevistem o gestor da escola, 
para aprenderem mais a respeito da merenda escolar. Lembre-se de 
prepará-los para a entrevista, organizando com eles o momento dessa 
entrevista (quais perguntas serão feitas, quem as fará, quem anotará 
as respostas, etc.). 

• Após a entrevista, com as respostas em mãos, construa um texto 
coletivo do tipo “Você sabia que...”, sendo escriba deles, a respei-
to do que descobriram, para expor no mural da escola. 
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 1• Professor, observe que você terá, nesta situação, um contexto de 
produção bem-definido que aproxima a escrita na escola de práti-
cas sociais (escrever por um motivo real): o que e como escrever 
(um texto do tipo “Você sabia que...” com informações a respeito 
da merenda escolar); para quem e por que escrever (para expor no 
mural da escola e compartilhar as informações com mais pessoas 
que por ali passam).
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UNIDADE 2
As aparências enganam

Objetivos:

• Comunicar-se pela fala, empenhando-se em ouvir com atenção e em 
adequar a linguagem a diferentes situações comunicativas do cotidia-
no em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; relata-
dos acontecimentos; formuladas perguntas e respostas; apresentadas 
explicações sobre temas em estudo.

• Ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros previstos para o ano, 
identificando aqueles que respondem às suas necessidades imediatas 
e abordando-os de forma adequada, com base nos conhecimentos 
sobre o tema e as características do portador e do gênero.

• Ler, com ajuda do professor, textos para estudos de temas tratados 
nas diferentes áreas de conhecimento.

• Utilizar o conhecimento já construído sobre as convenções da língua 
(segmentação do texto em palavras, ortografia) para escrever textos 
com diversas finalidades.

• Reescrever histórias conhecidas, mantendo as ideias principais e ca-
racterísticas da linguagem escrita.

• Produzir e grafar textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, 
recursos da linguagem escrita.

• Analisar (em parceria e com a ajuda do professor) a qualidade de 
textos escritos.

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

Início de conversa

Nesta unidade de estudos, será trabalhado os contos clássicos.

Os contos clássicos tiveram sua origem nas narrativas orais, inventadas pelo 
povo. Ao lembrar-se dessas histórias, pensa-se logo em Charles Perrault, Ir-
mãos Grimm e Hans C. Andersen, mas estes não foram os verdadeiros autores 
dos contos, foram estudiosos que, cada um na sua época, reuniu, registrou e 
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 2publicou essas histórias que eram contadas de geração me geração. O conto 
clássico possui um conteúdo muito significativo para as crianças, tratando 
temas presentes na realidade e de medos que elas possuem.

Apresentar textos literários para as crianças é de suma importância, tanto 
para o processo de aquisição da leitura como para a construção do leitor. Além 
disso, o texto literário acena para a liberação do imaginário de quem o lê, seja 
ele adulto ou infantil, estimulando a participação dele na história. Lembre-se 
que, além da importância de apresentar a literatura em sala de aula, também 
os procedimentos utilizados para o ensino de leitura são relevantes tanto para 
o processo de ensino-aprendizagem quanto para o despertar do prazer de ler. 
Por isso, após aplicar as estratégias de leitura, discuta com os alunos, para que 
percebam os elementos da narrativa (narrador, personagens, espaço, enredo, 
tempo), como também percebam as diferenças dos discursos das personagens: 
falso, mentiroso, delicado, sincero, inocente. É importante também que você os 
questione para compreenderem que um texto sempre vem permeado de marcas 
simbólicas. Por exemplo, depois de ler aos alunos o conto “A Bela e a Fera”, 
pergunte-lhes por que a Bela quando viu a Fera pela primeira vez se assustou 
com seu aspecto horrível, mas quando foi conhecendo-o melhor sentiu-se afei-
çoada a ele? Quando Bela sonhou com a Fera, o que este sonho lhe causou? 

O texto que iremos usar no início desta unidade é “A Bela e a Fera”. Este 
conto proporciona a discussão de vários temas como roubo (quando o pai da 
Bela rouba uma rosa), separação (Bela se separa da família para morar no pa-
lácio da Fera), convivência (Bela tem que aprender a conviver com a Fera; a 
Fera que morava sozinho no palácio), medo (Bela se apavora quando conhece 
a Fera), confiança (Fera deixa Bela visitar a família confiando que ela voltaria 
para o palácio), valores (valorizar as pessoas pelo que são, pelas suas ações e 
atitudes, e não pela aparência). 

Na Roda de Conversa, comece com o tema convivência, perguntando se é pos-
sível alguém viver sozinho, sem precisar dos outros. Comente do quanto é bom 
podermos ajudar as pessoas e sermos ajudados também. Ouça o que os alunos 
pensam sobre amizade e quais as atitudes de um verdadeiro amigo. Incentive-os 
a se expressarem. Nesta roda de conversa, talvez você não consiga abordar todos 
os temas que a história oferece, mas isto poderá ser feito à medida que a unida-
de acontece. Lembre-se que também de forma lúdica, de fantasias e sonhos, os 
alunos aprendem a pensar e a lidar com as situações que vivem. 

Hora do desafio

Na atividade 1, primeiramente, leia o texto para os alunos e solicite que 
acompanhe a leitura em seus livros. Em seguida, converse com a classe e re-
solvam as questões propostas, na atividade 2, oralmente. 

Voltem ao texto, relendo trechos dele, quando for necessário lembrar-se 
de alguma informação. Essas questões darão a oportunidade do aluno refletir 
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(e debater) as situações que aparecem na história, por exemplo, podemos 
nos apropriar de algo que não nos pertence (pai da Bela), características das 
pessoas (Fera), as aparências enganam, quem vê cara não vê coração (Fera). 
Incentive seus alunos a expressar suas ideias. Aproveite para lembrá-los sobre 
o respeito que devemos ter com a opinião das pessoas.

Em seguida, leia a história da “Branca de Neve” para seus alunos. O texto 
se encontra no Caderno de Leitura.

Na atividade 3, o aluno, com sua ajuda, irá realizar a leitura de um poema 
que está grafado com letra cursiva. Leia o poema para seus alunos, e após 
conversarem sobre as impressões que tiveram, peça que copiem o poema na 
atividade 4. 

Professor, é muito importante que você apresente aos alunos a forma cor-
reta do traçado deste tipo de letra. Solicite que façam a cópia com muita 
atenção e cuidado, sob sua orientação.

Após esta atividade, leia a história “As formigas e o gafanhoto” que se en-
contra no Caderno de Leitura. Promova uma conversa a respeito do assunto 
desta história.

A atividade 5, questão (a), propõe um exercício de separar sílabas. Para fazer 
esta atividade, lembre-os de como devem fazer quando a “linha acaba, mas a 
palavra não”. Primeiro, deixe que os alunos pensem sozinhos ou em duplas a res-
peito. Em seguida, você precisa refletir e justificar aos alunos a forma correta. A 
questão (b) solicita que os alunos ordenem as palavras e em seguida reflitam com 
o professor a respeito da pontuação. Primeiro, ouça e observe atentamente o que 
os alunos já sabem a respeito da pontuação e da organização da frase e das pala-
vras propostas na atividade. Depois, compartilhe as respostas e peça que justifi-
quem suas escolhas, possibilitando que eles reflitam, afinal, escrever é pensar! E 
eles precisam pensar a respeito da escrita e justificar suas escolhas.

Nas atividades 6 e 7, sua turma será apresentada ao gênero diário, como 
aproximação, ou seja, a turma não se aprofundará nesse assunto.

Explique aos alunos que o diário é um gênero textual que, geralmente, tem 
como leitor o próprio escritor e leia para eles um trecho do diário de Bela.

Na hora da história, você irá ler o conto “O Patinho Feio”, que se encontra 
no Caderno de Leitura. É muito importante que você converse com seus alunos 
sobre questões relevantes a respeito da história.

A atividade 8 solicita que os alunos marquem as histórias em que aparecem 
príncipes encantados. Você deverá resgatar com a turma cada história já lida 
por eles. Perceba que, para que o aluno possa fazer esta atividade, será pre-
ciso que você garanta que ele tenha ouvido todas estas histórias listadas. Caso 
tenha alguma história desta lista que você não tenha lido com seus alunos, 
faça-o antes de aplicar a atividade. Esta é uma atividade que irá favorecer 
muito os alunos com hipóteses de escrita não alfabética (rever orientações 
sobre as atividades permanentes de alfabetização). 
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 2Para completar, a atividade 9 pede que o aluno desenhe a história que mais 
gostou entre as que leu ou ouviu. Peça que escrevam uma legenda explicando 
qual parte da história desenharam. Reserve um espaço na folha para isso. 
Aproxime-se dos alunos com hipótese de escrita não alfabética, para propor--
-lhes bons questionamentos a respeito do sistema de escrita, e dos com hipó-
tese alfabética, para questionar e lembrar questões ortográficas. 

No Caderno de Leitura, você encontrará o texto “A princesa e a ervilha”. 
Converse com seus alunos a respeito do tema.

Na atividade 10, o aluno deverá adivinhar de qual personagem são as ca-
racterísticas apresentadas. Antes de iniciar esta atividade, relembre o que são 
características, fazendo perguntas a respeito das atividades que já fizeram 
(exemplo: características da casa do sr. Brigadeiro, características da tia Alda) 
colocando outras situações, para que deem novas características (exemplo: 
sala de aula, escola, um estojo, etc.).

A atividade 11 propõe, inicialmente, que retomem a discussão sobre “as 
aparências enganam”, para que as crianças construam uma frase a respeito 
desse tema. Lembre-os que essa frase irá ser passada para uma cartolina e 
colocada no mural da escola, para que as pessoas se lembrem de que não se 
deve julgar pelas aparências. Em duplas, oriente que eles deverão conversar, 
trocar ideias a respeito de como será a frase. Após fazerem o primeiro rascu-
nho, deverão trocar a frase com outra dupla para correções ou sugestões. A 
frase final deverá ser passada no espaço proposto no livro e em uma cartolina 
(ou sulfite). Combine com a turma os materiais que deverão utilizar.

No Caderno de Leitura, você encontrará a regra do jogo quem sou eu. 
Esse jogo é importante para o desenvolvimento infantil. Ao jogar, a criança 
descobre, inventa, experimenta e aprende a negociar. Através do jogo, ela 
desenvolve sua autoconfiança, autonomia e aprende a lidar com frustrações e 
a se expressar. Estimula a criatividade, aprimora a concentração e a atenção. 
Aprende a conviver em grupo. Enfim, brincar é fundamental para a saúde 
física, emocional e intelectual da criança. É direito de a criança brincar, por-
tanto, brinque sempre com seus alunos! 

Aproveite para apresentar as regras desse jogo, lendo-as sem explicá-las. 
Leia as regras uma a uma, quantas vezes forem necessárias, para que os alu-
nos aprendam com a leitura e não com sua explicação. Mostre-lhes a função 
de um texto que ensina a brincar. Relembre das receitas estudadas na unidade 
anterior e a familiaridade que possuem, pois ambos são textos instrucionais 
(ensinam fazer alguma coisa).

As atividades 12, 13, 14, 15 e 16, trazem uma sequência para produção 
de um conto diferente com personagens conhecidas. A proposta é que o aluno 
invente uma história com as personagens indicadas (Branca de Neve, Lobo 
Mau, Os três porquinhos, etc.). Esta não é uma atividade fácil, pois irá pedir 
muita criatividade, além de diversos conhecimentos sobre a linguagem escrita 
dos seus alunos, por isso precisa ser encaminhada nas duplas para que eles 
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se ajudem. É de fundamental importância que você tenha consciência de que 
quanto mais contos eles tiverem conhecido (lido e/ou ouvido), mais repertó-
rio terão. 

Antes de iniciarem o registro do primeiro rascunho, na atividade 13, re-
tome o texto do box da atividade 12, para o planejamento de seus textos, e 
converse muito com os alunos a respeito das possibilidades que eles têm. 

Solicite que, oralmente, verbalizem algumas sugestões. Dê um tempo para 
conversarem e depois socializarem as ideias que tiveram. Nesse momento, reler 
alguns contos ajuda a resgatar algumas informações e fruir a criatividade. 

Na hora da revisão (atividade 14), oriente-os a voltar para o quadro do 
planejamento, para verificar se o texto tem o que foi levantado no seu plane-
jamento. Solicite que leiam mais uma vez o primeiro rascunho para revisão da 
própria dupla, relembrando os aspectos que precisam ser revisados. Organize 
a troca de livros entre as duplas para a revisão proposta na atividade 15. 

Relembre e exponha na lousa ou em um cartaz o seguinte roteiro para re-
visão:

• Qual é o título?

• Quais são as personagens de histórias conhecidas?

• Quando e onde a história acontece?

• O que aconteceu com os personagens e os fatos na criação da nova 
história?

• O que acontece no final?

• A letra está legível?

• As palavras estão escritas corretamente?

• As palavras estão separadas umas das outras de forma correta?

•  Utilizou letra maiúscula para: escrever nomes próprios, iniciar pará-
grafos e após o ponto final?

Na atividade 16, faça mais de uma revisão, se for necessário. Organize e 
planeje com a turma como apresentarão a história que fizeram. Dê-lhes um 
tempo para se prepararem e organize a hora da leitura de cada grupo com 
entusiasmo, valorizando o esforço e trabalho que tiveram.

As atividades 17, 18, 19 e 20 irão tratar a respeito do gênero textual carta. 
As cartas são textos que precisam ter um objetivo claro, e devem ser elaboradas 
para que as informações sejam relevantes a quem é dirigida. No livro, a propos-
ta é que o professor introduza o assunto desenvolvendo a atividade 17 e lendo a 
18, em seguida leia com os alunos a carta que Tombo enviou a Ana, na atividade 
19, e respondam, oralmente, às questões da atividade 20. 

Para a atividade 21, na divertida tirinha, trabalhe com os alunos as si-
tuações implícitas que aparecem na história, ou seja, o que quiseram dizer 
(ex.: por que o cão disse que estava tocando a guitarra invisível? Por que o 
movimento que um cão faz ao coçar as orelhas bem rápido parece com o de 
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 2tocar guitarra? Por que será que ele não quis dizer que estava com coceiras na 
orelha? Entre outros questionamentos. 

Na atividade 22, a proposta é que os alunos escrevam junto com o pro-
fessor uma carta respondendo à carta do Tombo como se fossem a Ana. Para 
escrevê-la, lembre-os de como deve ser a sua organização. 

Eles devem observar que uma carta deve ter: 

• Cabeçalho: compõe-se do local e data.

• Saudação: inicia-se com um cumprimento, por exemplo: querida ami-
ga, prezado senhor, etc.

• Mensagem: dela faz parte o texto da carta, aquilo que você quer 
transmitir, o assunto principal.

• Despedida: até logo, um abraço, etc.

• Assinatura: deve-se escrever o nome.

Antes de iniciar a escrita desta carta, coloque na lousa os componentes de 
uma carta e peça aos alunos que observem se na carta de Tombo todos os ele-
mentos estão presentes. Espera-se que percebam que Tombo não colocou a data 
e o local em que escreve a carta. Alerte-os para que não façam o mesmo! As 
crianças devem compreender que a carta será da Ana para o Tombo. Então, as 
crianças deverão se passar pela Ana durante o processo da escrita. Toda vez que 
a criança constrói um texto, quer seja em carta, quer seja em história ou poe-
ma, elas estão trabalhando as habilidades necessárias para produção de texto. 
É fundamental que compreendam que ao fazer a revisão, melhoram o resultado 
final da atividade. Devem entender ainda, que revisar e reescrever faz parte do 
processo de produção textual, e que, portanto, esta é uma tarefa desenvolvida 
por todo aquele que escreve. Na produção dessa carta, devemos produzir mais de 
uma versão, sempre buscando melhorar a clareza e coerência do texto. Faça seus 
rascunhos em papel pardo ou cartolina, ou mesmo na lousa digital, para que possa 
no dia seguinte reler o texto que já produziram e reescrevê-lo ao lado (em outro 
papel), melhorando-o. Os rascunhos não devem ser copiados pelos alunos. 

Professor, somente após você e seus alunos entenderem que a carta com a 
resposta de Ana esteja finalizada, solicite que a copiem em seus livros. Per-
ceba que eles ganharão muito ao observar sua preocupação em revisar, várias 
vezes, a carta, não importa quantas, mas que precisa ser bem escrita. Não 
traga para as discussões dessa revisão questões ortográficas. Foque na lingua-
gem escrita, que não é a mesma que a falada.

No Caderno de Leitura, você encontrará o passo a passo de como preen-
cher um envelope (destinatário, remetente) e outras informações a respeito 
do tema. Leia-os com seus alunos. Converse com eles, mostrando sua função 
e os cuidados que precisam ter, para que a carta chegue corretamente ao seu 
destinatário, e o que pode acontecer se ela contiver algum erro. 

A atividade 23, que chamamos de Passatempo, traz um caça-palavras. 
Você sabia que cruzadinhas, caça-palavras, formem e encontrem as palavras, 
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etc., são ótimas estratégias para trabalhar as questões ortográficas, números 
de letras, letra inicial e final das palavras, entre tantas outras propostas? As 
crianças adoram este tipo de atividade e aprendem brincando.

Em seguida, no Caderno de Leitura, você encontrará a “Lenda Indígena ― 
Kuát e Iaê: a conquista do dia”. Leia esta lenda com seus alunos. Retome com 
ele o que são lendas (gênero estudado no 3.º bimestre).

A atividade 24 convida o aluno a cantar a música “Marcha soldado”. Com 
esta música retomaremos o estudo das palavras terminadas em l mas que tem 
o som de u. O mesmo assunto é tratado nas atividades 25 e 26.

Você deverá pedir aos alunos que acompanhe a leitura no Caderno de Leitu-
ra a respeito das personagens das histórias do Sítio do Picapau Amarelo. Con-
te aos seus alunos que o escritor Monteiro Lobato escreveu várias histórias, 
muito divertidas, que se passaram neste sítio. Há na unidade de matemática, 
deste bimestre, várias atividades que mencionará as personagens do sítio.

Na atividade 27, o trabalho com seus alunos será de ortografia: palavras 
terminadas com l e u no final da sílaba, mas não na última sílaba. Peça aos 
alunos que leiam o texto e observem as palavras destacadas. Leia cada uma 
das palavras com eles, reforçando a diferença entre l e u, nesta leitura. Expli-
que aos alunos que, na oralidade ou leitura, o som das duas letras é igual. 

A atividade 28 sugere uma pesquisa de palavras com l e u, como as ana-
lisadas na atividade anterior (palavras com l e u no final da sílaba, mas que 
não seja na última sílaba), em jornais, livros ou revistas. O objetivo é que os 
alunos percebam, com sua ajuda, que para representar o som u no final das 
sílabas podemos usar as letras u ou l, dependendo da palavra.

Para a atividade 29, construa junto com seus alunos, sendo escriba deles, 
as descobertas que fizeram. Elabore um cartaz e deixe-o exposto na sala. No 
mesmo cartaz, liste, com ajuda deles, algumas palavras que eles não podem 
esquecer como se escrever quando tem som de u no final da sílaba. 

Leia mais!

No Leia Mais, há algumas indicações literárias. Indique essas e outras leitu-
ras para as crianças. 

Quando assistimos a um filme que nos encanta, emociona, diverte, com-
partilhamos com os outros esses sentimentos e tentamos convencê-los de que 
vale a pena também viver essa experiência. O mesmo acontece quando lemos 
um livro, pois certas narrativas são tão significativas que nos fazem indicá-las 
para outras pessoas e convidá-las a fazer a mesma leitura.

Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contex-
to intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar, na 
escola ou em outros lugares, as leituras que mais lhes chamaram a atenção.
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No Pense e Responda, leia o enunciado; repita a leitura, no máximo duas 
vezes; solicite que os alunos escolham e marquem um X na alternativa que 
eles acham ser a correta. O importante, nesta atividade, é verificar o que eles 
aprenderam sobre o assunto/conteúdo solicitado. É, também, uma oportuni-
dade para aprenderem o procedimento de responder questões de uma ava-
liação. Mas, lembre-se, é possível que alguns de seus alunos, nessa época do 
ano, ainda não tenham autonomia de leitura, por isso é importante que você 
leia para eles e explique-lhes como procurar a alternativa que, para eles, é a 
correta. Oriente-os para não falar as respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Após a leitura do diário da Bela e das questões nas atividades 6 e 7, leia 
com os alunos “Algumas dicas sobre diários” e peça aos alunos que façam 
um diário da semana, contando tudo que acontecer de mais importante. 
Incentive aqueles que quiserem continuar fazendo o diário.

• A seguir você encontrará um modelo de envelope. Trata-se de uma 
dobradura que pode ser trabalhada com os alunos durante o desen-
volvimento da atividade 22.

1 2 3

7
8

9

5 6

Envelope simples
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UNIDADE 1
A arte dos números permite 
muitas contas!

Objetivos:

• Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes 
usos no contexto social.

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

• Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre 
elas, com base na observação de regularidades, utilizando-se da lin-
guagem oral, de registros informais e da linguagem matemática.

• Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados 
das operações fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma 
operação está relacionada a problemas diferentes e que um mesmo 
problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações.

• Utilizar tabelas simples e gráficos de colunas para facilitar a leitura e 
interpretação de informações e construir formas pessoais de registro 
para comunicar informações coletadas.

Início de conversa

Você já notou como os números fazem parte da nossa vida? Tudo que 
fazemos pode ser representado por números!

O período de gestação de uma mulher é medido em meses, ou semanas, 
e é representado por números. Depois que nasce, a idade do indivíduo é 
registrada em números. 

Passado certo tempo, estuda-se e acaba-se aprendendo os números. 
Tem-se aulas de Matemática durante vários anos. No entanto, os números 
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 1não estão presentes só nas aulas de Matemática. Eles nos acompanham 
durante toda a vida! Cada parte do dia a dia do indivíduo tem números bá-
sicos que o representam — número da Carteira de Identidade, CPF, Título 
de Eleitor, Carteira Profissional, Carteira de Motorista, placa do automóvel 
e chassi, número do telefone (convencional e móvel) e número do DDD, 
número da casa na rua onde mora, juntamente com o CEP.

Na empresa onde se trabalha, recebe-se o salário através de uma conta 
corrente que é representada por um número, com número da agência e nú-
mero do banco. Para isso, é preciso cadastrar uma senha e, se movimentar 
essa conta através da internet, também terá uma senha para assinatura 
eletrônica.

Ao se fazer compras, utilizando o número do cartão de crédito, se paga 
um valor em números. Quando se compra roupas, escolhe-se o número que 
lhe serve. A mesma coisa acontece quando se compra sapatos — tem que 
ser o número adequado para o tamanho dos pés. E... não para aí. São infi-
nitas as possibilidades e necessidades de utilizar os números.

Na Roda de Conversa, encaminhe a leitura do discurso do Vinconde, 
“Acrobacias dos artistas arábicos”, e questione os alunos sobre as afirma-
ções do texto, quanto à necessidade de saber fazer contas. Deixe os alunos 
relatarem fatos do cotidiano em que precisam efetuar contas, fazendo 
cálculo mental, estimativas e registro.

Questione os alunos se é possível fazer contas sem conhecer números. 
Como a humanidade fazia cálculos antes da invenção dos símbolos numé-
ricos?

Hora do desafio

Para iniciar as atividades desta unidade, você poderá ler algumas passagens 
do livro Aritmética da Emília, de Monteiro Lobato. Se não for possível, dina-
mize suas aulas com a participação dos alunos, vivenciando as aventuras das 
personagens do Sítio do Picapau Amarelo.

Na atividade 1, explore os dias do ano, representando essa quantidade no 
ábaco e com o material dourado. Proponha outros desafios para os alunos, 
por exemplo: se o ano tem 365 dias, quantos dias você já viveu? Deixe que 
procurem diferentes soluções para resolver o problema proposto. Faça o mes-
mo, explorando semanas: quantas semanas tem um mês? E um semestre? E 
um ano? Peça que contem no calendário o número de semanas para conferir. 
Quantas semanas já viveram? Quantos meses?

Você poderá aproveitar esses números para trabalhar a composição e de-
composição numérica em unidades, dezenas e centenas; sucessor e anteces-
sor; valor posicional de alguns algarismos.

Observe que o registro na reta numerada na contagem de 30 em 30, cor-
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responde aos meses do ano, completando 12 meses. Solicite que registrem o 
nome dos meses do ano na sequência em que se apresentam no calendário.

Na atividade 2, os alunos deverão compreender o valor posicional do alga-
rismo 3 e 2, nas diferentes ordens que ocupa na composição numérica. Se você 
perceber que ainda apresentam dificuldade na compreensão desse conceito, 
encaminhe, primeiramente, a atividade no ábaco, para, em seguida, solicitar 
a realização da atividade no livro do aluno.

Para realizar a atividade 3, analise, com os alunos, o exemplo apresentado 
pela Emília, efetuando, em conjunto, as somas indicadas, para que compreen-
dam quais os passos que deverão seguir para resolver o desafio proposto.

Em seguida:

• Forme grupos com 3 ou 4 participantes.

• Em uma folha de papel sulfite, organize uma ficha dividida em 10 
partes (linhas). 

• Coloque, no quadro, uma soma com muitas parcelas e os alunos de-
verão copiá-las na primeira linha, como no exemplo que consta no 
livro do aluno.

• O 1.º aluno do grupo recebe a soma inicial e resolve “de cabeça” uma 
das somas, sem contar de um em um. Copia a soma, agora simplifica-
da, na linha de baixo (veja o modelo no livro do aluno).

• Em seguida, passa a folha para o colega ao lado que deverá proceder 
da mesma forma: escolhe uma outra soma para resolver mentalmente 
e copia o resultado na soma maior, agora mais simplificada ainda, na 
terceira linha, como mostra o modelo.

• O jogo prossegue, dessa forma, até o grupo chegar ao resultado fi-
nal.

• Deixe os alunos se divertirem e bom cálculo mental.

Nas atividades 4 e 5, dê continuidade ao uso da calculadora, já iniciado em 
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 1bimestres anteriores. Agora, oriente-os para que efetuem operações ou façam 
a conferência de resultados das operações que realizaram, para resolver as 
situações-problema indicadas no livro do aluno. 

A atividade 6, além dos cálculos necessários, dá ênfase às medidas de tem-
po (meses, dias, semanas), para isso utilize o calendário da classe.

A atividade 7 favorece o conceito de dobro (multiplicação por 2) e divisão 
(nesse caso, divisão por 2). 

Deixe que os alunos resolvam as questões. Em seguida, peça que socializem 
os cálculos que realizaram e a que conclusão chegaram. Destaque as situações 
em que a metade não foi exata. Explique-lhes que há casos em que a divisão 
não é exata. Proponha outros desafios, por exemplo: repartir 53 laranjas en-
tre 8 crianças; 78 espigas de milho entre 9 porquinhos; etc.

Aproveite os resultados da situação de dobro para explorar a composição 
e decomposição desses números; valor posicional; quantas dezenas há nos 
números que resultaram das operações, quantas centenas, quantas unidades, 
etc. 

Amplie as noções de divisão e multiplicação aplicando-as nas situações-
-problema propostas no livro do aluno. 

A atividade 8 continua explorando a noção de multiplicação, formando 
linhas e colunas:

$  $  $  $  $  $
$  $  $  $  $  $
$  $  $  $  $  $ 
$  $  $  $  $  $
$  $  $  $  $  $
$  $  $  $  $  $ 
$  $  $  $  $  $
$  $  $  $  $  $ 

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6 x 8 = 48 ou

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 8 x 6 = 48
 

Essa atividade poderá ser representada com os cubinhos do material dou-
rado, facilitando a compreensão da ideia da multiplicação, por meio da for-
mação de linhas e colunas.

A situação-problema seguinte enfoca a divisão não exata. Utilize material 
concreto e encaminhe a reflexão do aluno.

A atividade 9 oferece várias possibilidades de exploração das noções ma-
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temáticas. Num outro momento, solicite aos alunos que identifiquem qual a 
medida utilizada na compra de cada um dos itens da lista.

Os itens que os alunos não identificaram, encaminhe para pesquisa. Por 
exemplo: sabonete e sabão em pedra, embora o produto seja adquirido por 
unidade, na embalagem constam quantos gramas contém o produto. No caso 
de cotonetes, na embalagem consta a quantidade (quantas unidades) contem 
naquela embalagem. 

 Socialize as respostas e registre na lousa as situações em que essas medi-
das são usadas. O objetivo é que o aluno identifique diferentes unidades de 
medidas e a função de cada uma delas no cotidiano.

Se Dona Benta adquirir apenas uma unidade de cada item da lista (um qui-
lo de arroz, de farinha, um sabonete, etc.), deixe que os alunos façam uma 
estimativa do gasto que teria. Em seguida, forme duplas e lance o desafio das 
situações-problema que estão no livro do aluno. Depois que cada dupla resol-
veu a questão, socialize o raciocínio que seguiram para obterem os resultados. 
No final, deverão concluir que existem diferentes caminhos para chegar à 
solução de um problema.

Os alunos possuem as cédulas e moedas do sistema monetário que retira-
ram do Material de Encarte no bimestre anterior. Aproveite esse material para 
simular situações de compra e venda; para efetuar os cálculos das três listas 
de compra propostas; se realizarem o pagamento com determinada quantia, 
quanto receberão de troco, etc. 

Para calcular os gastos extras de Dona Benta no supermercado durante o 
mês, encaminhe a resolução do problema utilizando o ábaco ou o material 
dourado, dependendo do grau de compreensão dos alunos. Se as dificuldades 
para efetuar adições já foram superadas, utilize apenas as cédulas e moedas, 
a decomposição das quantias e o algoritmo. Por exemplo:

 D U 

 10 1 

20 + 2 = 10 + 10 + 2 = 22

10 + 9 = 10 + 9 = 19

20 + 3 = 10 + 10 + 3 = 23

30 + 1 = 10 + 10 + 10 + 1 = 31

10 + 30 + 50 + 5 = 95

Os alunos deverão compreender que, toda vez que agrupamos 10 ou mais 
unidades, deve haver um reagrupamento ou transporte de dezenas. Discuta 
que esses reagrupamentos são sempre válidos para qualquer ordem de gran-
deza, dando exemplo de contas nas quais o transporte ocorre na ordem das 
dezenas ou centenas. A finalidade é discutir os reagrupamentos e transportes 
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 1que fazemos nas adições. O aluno poderá resolver as situações com o material 
dourado ou no ábaco, para depois efetuar o algoritmo da operação. 

Para resolver a situação da avó de Narizinho, perceba que, inicialmente, 
você deverá encaminhar a reflexão do aluno sobre a medida de tempo: quan-
tas semanas têm um mês? 

Se um mês têm 4 semanas, isto significa: 25,00 + 25,00 + 25,00 + 25,00. 
Deixe que resolvam a situação utilizando as cédulas e moedas, uma vez que, 
para efetuar o algoritmo da adição, haverá reserva na ordem das unidades 
e das dezenas, o que dificultará a compreensão do aluno nesse momento da 
escolaridade. Utilizando o “dinheiro”, facilitará o cálculo do troco.

A atividade 10 enfatiza o arredondamento. Solicite aos alunos que justi-
fiquem por que determinado número está mais próximo de uma dezena que 
de outra, por exemplo, o número 43 está mais próximo de 40 porque passou 
3 números, enquanto para chegar ao 50 faltam 7. A finalidade, nesta ativida-
de, é que os alunos exercitem o arredondamento para a dezena cheia mais 
próxima, como estratégia útil no cálculo mental. Deve-se também discutir 
com eles que, dependendo da situação, podemos arredondar os números para 
outros que não terminam em zero.

As situações-problema da atividade 11 têm como objetivo trabalhar com as 
ideias principais de cada operação. Ideias do campo aditivo (adição: juntar e 
acrescentar; subtração: tirar, comparar, separar); no entanto, nesse momen-
to, a distinção entre uma ideia e outra pode não estar clara para a criança. 
Por exemplo, juntar e acrescentar, podendo-se aceitar uma ou mais palavras 
como corretas.

As situações-problema apresentadas enfocam a ideia de juntar ou acres-
centar. Na atividade 12, exploram as diferentes ideias da subtração. A primei-
ra situação enfoca a ideia de completar; a segunda situação trabalha a ideia 
de tirar; a terceira situação apresenta a ideia de comparar.

Com o encaminhamento da atividade 13, os alunos passarão a efetuar as 
operações com o uso do algoritmo da adição, fazendo as transposições (reser-
vas) com o auxílio do quadro valor lugar (ábaco de papel). Se você perceber 
que apresentam dificuldades, não havendo clareza do processo operatório, 
realize a atividade com o auxílio do ábaco ou material dourado, fazendo a 
transposição para o algoritmo correspondente, no livro do aluno. 

Na atividade 14, as situações-problema deverão ser resolvidas com o algo-
ritmo da subtração, sem recurso, com o auxílio do cartaz valor lugar. Como já 
foi citado no caso da adição, se o aluno apresentar dificuldades na compreen-
são do processo operatório, encaminhe a resolução com o auxílio do ábaco e 
material dourado, fazendo a transposição para o algoritmo. 

Na atividade 15, explore a grade numérica em forma de jogo dos ponti-
nhos. As regras já foram apresentadas na atividade 7 da terceira unidade do 
3.º bimestre. Nesse momento, além de fechar os quadrinhos, deverão registrar 
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com o número correspondente, completando a sequência da grade numérica. 
Atente-se para que cada jogador da dupla utilize uma cor de lápis diferente, 
para identificar os quadradinhos que fechou.

Uma vez conferida a grade numérica, explore todas as possibilidades de 
atividades, por exemplo: qual o valor posicional do 5 nos números que apare-
cem na grade; qual a sequência numérica entre 35 e 50; qual é o número 10 
vezes menor que 50; o que acontece com os números na diagonal no sentido 
da direita (aumentam de 10 em 10); o que acontece com os números na dia-
gonal no sentido da esquerda (diminuem de 10 em 10); identificar os números 
nas contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20; qual o outro 
número que podemos escrever com os mesmos algarismos de 38; esse número 
é maior ou menor que 38?

Nessa atividade, você poderá explorar o número de quadrinhos que cada 
jogador formou, organizando uma tabela com os resultados da turma, enca-
minhando a elaboração do gráfico, demonstrando os resultados do jogo. Como 
são sugeridas duas partidas, atente-se para que cada uma seja feita no livro 
de cada aluno da dupla.

Num outro momento, oriente os alunos para que realizem a somatória dos 
pontos correspondentes a cada quadrinho que conseguiram fechar. Essa ativida-
de é mais complicada e exige maior empenho do professor para encaminhá-la. 
Lance o desafio aos alunos e verifique que hipóteses são levantadas para resol-
ver a situação. Primeiramente, as duplas deverão definir qual jogador somará 
seus pontos nas linhas e qual somará seus pontos nas colunas. Elas poderão 
utilizar o tipo de adição realizada na atividade 3, realizando somas sucessivas 
até concluir a soma de cada linha, e, também, a calculadora, para conferir os 
resultados. 

Esses resultados poderão ser muito bem aproveitados por você, explorando 
o sistema de numeração decimal: nas duplas, quem fez a maior ou a menor 
pontuação nas linhas; quem fez a maior ou menor pontuação nas colunas; qual 
o sucessor e antecessor desses números; escrevê-los com palavras; fazer a de-
composição utilizando o princípio aditivo do sistema de numeração decimal, 
por exemplo: 246 = 200 + 40 + 6; utilizar o princípio multiplicativo do sistema 
de numeração, por exemplo: 246 = 2 X 100 + 4 x 10 + 6; identificar as ordens 
dos algarismos; identificar o valor posicional de determinados algarismos; de-
compor o número em unidades, dezenas e centenas; colocar os resultados em 
ordem crescente e decrescente; etc.

Outras sugestões

Explore um terceiro momento do jogo dos pontinhos.

• Lance o desafio: como poderemos chegar a um resultado final dos 
pontos que cada jogador fez? Os alunos deverão concluir que, para 
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 1isso, é preciso somar os pontos de todas as linhas (pontos de um jo-
gador) e os pontos de todas as das colunas (pontuação de outro joga-
dor). Proponha a comparação dos resultados para verificar quem foi 
o vencedor final. Nessa atividade, certamente, poderão surgir novas 
ordens (classe dos milhares), quantias desconhecidas para o aluno 
na forma de registro, no entanto, já fazem parte do seu vocabulário 
cotidiano, quando ouve noticiários e nas conversas com os adultos, 
por exemplo: duas mil pessoas ficaram sem água na zona leste... O 
professor poderá explorar a leitura desses números, sem exigir que o 
aluno domine esse conhecimento nessa fase da escolaridade.

• Professor, anote os dados e organize um gráfico com a pontuação 
final que cada aluno conseguiu no jogo. Apresente-o para a turma, 
para que interpretem esses dados, fazendo a leitura do gráfico. Pro-
ponha situações-problema de acordo com o nível de escolaridade da 
turma.

• Você pode criar diferentes situações que determinarão o vencedor 
do jogo, por exemplo: quem circulou a maior quantidade de números 
acima de 30; a maior quantidade de dezenas exatas; a maior quanti-
dade de números pares; etc. Essas situações deverão ser escritas em 
tiras de papel e colocadas numa caixa para sorteio das duplas.
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UNIDADE 2
Alguns instrumentos e muitas 
medidas!

Objetivos:

• Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, ca-
pacidade, e elaborar estratégias pessoais de medidas.

Início de conversa

Não raramente ficamos surpresos quando o IBGE, por exemplo, nos mostra 
os dados mais analíticos do censo. Quase sempre os dados derrubam nossa per-
cepção que era, muitas vezes, oposta à realidade. Sem medir, ficamos à mercê 
de preconceitos e modelos mentais que podem estar ultrapassados. Sem medir, 
confiamos numa presumível intuição em coisas, que são mensuráveis, e, quase 
sempre, erramos.

Assim, uma das coisas que precisamos fazer é adquirir o hábito de medir. 
Quando alguém disser “muitos” pergunte “exatamente quantos”. Quando disser 
“grande”, pergunte exatamente o tamanho. Quando disser “todo mundo disse”, 
pergunte exatamente “quantos falaram”. Trabalhando com dados e medidas, 
passaremos a ter maior domínio sobre a realidade. Adquirindo o hábito de me-
dir, a pessoa também passará a exigir dados e medidas das coisas que lhe são 
ditas e aumentará, assim, a sua consciência cidadã. Terá menos possibilidades 
de se iludir pelos que falam sem apresentar dados, sem medir.

Formar o hábito de medir e exigir dados exatos sobre os problemas pode 
tornar a solução mais fácil.

Nas séries iniciais, trabalhar medidas e grandezas é de suma importância 
para o dia a dia do aluno, para que saiba compreender o tamanho e o valor de 
cada objeto. 

Quando o professor inicia uma aula e aborda o tema grandezas e medidas, 
observe que o aluno poderá associá-la ao seu cotidiano; a vida dele é uma cons-
tante medida. Chame a atenção para o fato de que cada objeto em sua casa 
tem um tamanho e/ou mede alguns centímetros. 

Professor, inicie essa unidade de uma forma lúdica, brincando com as per-
sonagens das histórias infantis, referindo-se a medidas nas suas conversas. Ve-
rifique se os alunos identificam outras situações nas histórias infantis que se 
referem à medidas. 
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 2Peça que citem como as medidas estão presentes nas notícias de jornais ou 
telejornais, por exemplo: a previsão do tempo, o aumento de juros anunciado 
pelo governo, o número de mortes em terremotos ou acidentes, o horário anun-
ciado pelo repórter, a data das ocorrências, etc. 

Deixe os alunos trocarem ideias sobre o uso das medidas no cotidiano. Ques-
tione-os a que horas levantam; tomam o café da manhã em copo ou xícara; 
quanto tempo levam preparando-se para vir para a escola; quanto tempo levam 
para fazer as lições de casa; etc.

Hora do desafio

Ao ler o texto “Como surgiu o dia das crianças”, na atividade 1, peça que os 
alunos destaquem as situações que indicam medidas: ano, dias, mês. Questione-
os sobre a importância do Dia da Criança e como esse dia pode ser comemorado, 
evitando gastos desnecessários, por exemplo: um dia entre amigos, um dia de 
brincadeiras na escola, um dia no parque ou no zoológico, etc.

Consultando um calendário, solicite que assinalem as datas que foram im-
portantes para eles. Dentre as assinaladas, qual a mais importante, por quê? 
Como essa data foi comemorada?

Faça um levantamento da data mais importante para cada um, registre na 
lousa organizando uma tabela e encaminhe a elaboração de gráfico e legen-
da. 

Na atividade 2, partindo da década citada no texto, amplie a situação para 
que reconheçam quantos anos equivalem a 1, 2, 3, 5, 10 décadas. 10 décadas 
completam quantos anos? 100 anos equivalem a um século. Quantos anos cor-
respondem a meio século? 

Aproveite a atividade 3 para explorar um pouco mais sobre séculos.

Na atividade 4, desenhe os relógios na lousa, orientando os alunos a re-
gistrarem os horários em que deverá ser tomado o medicamento. E se Lúcia 
tomar o medicamento até as 6 horas da tarde, quantas doses irá tomar?

Proponha outras situações, por exemplo: transporte coletivo passa a cada 
meia hora na rua onde Lúcia mora. Contando das 6 horas da manhã até o meio 
dia, quantas vezes o coletivo passou nessa rua? 

Atualmente, grande parte das mães trabalham fora de casa. Apesar de os 
pais estarem ausentes do lar em função do trabalho, os filhos devem seguir as 
orientações deixadas por eles e cumprirem suas tarefas. Nas atividades 5, 6, 
7 e 8, os filhos de Lúcia controlam os horários para cumprirem as obrigações. 
Além do conhecimento das medidas de tempo, o aluno terá que efetuar cál-
culos para obter as respostas das situações apresentadas. 

Na atividade 9, peça aos alunos que circulem todas as medidas que apa-
recem no texto. Questione-os se conhecem essas formas de medir. O que 
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significa a representação ½? Como usam essa medida no dia a dia? De que 
outra forma é possível representar essa medida? Dê ênfase para o recado de 
Narizinho e incentive o diálogo, para que troquem ideias sobre os cuidados 
que devem ter na cozinha.

Nas atividades 10 e 11 o aluno deverá realizar experiências com medidas 
de massa, envolvendo quilograma e o grama, para medidas menores. 

Providencie uma balança e objetos ou produtos com pesos variados: ½ qui-
lo; ¼ de quilo. Peça aos alunos que descubram quantos pacotes de ¼ de quilo, 
ou 250 gramas, são necessários para completar um quilo. Quantos pacotes de 
½ quilo, ou 500 gramas, são necessários para completar um quilo? Para repar-
tir um quilo de café em 4 potes iguais, quantos gramas caberá em cada pote? 
Para distribuir um quilo de arroz em dois potes iguais, quantos gramas poderei 
colocar em cada pote? Quantos quilos terei se juntar três pacotes de arroz 
com 500 gramas cada um? E se juntar 4 pacotes de 500 gramas, quantos quilos 
terei? O que pesa mais: 2 pacotes de 500 gramas cada um ou 4 pacotes de 250 
gramas cada um? Se juntar 6 pacotes de 250 gramas, quantos quilos terei?

Professor, crie situações variadas e deixe os alunos fazerem suas desco-
bertas, primeiramente com o material concreto, passando para o registro no 
caderno.

Para turmas que realizaram o teste biométrico dos alunos no início do 
ano:

Considerando que está sendo trabalhado o último bimestre do ano, você 
poderá realizar novamente o teste biométrico dos alunos, com o registro da 
massa (peso) e altura, junto ao professor de Educação Física.

Oriente a organização dos dados em tabelas, gráficos, legenda, para esta-
belecer comparações com o teste realizado no início do ano letivo: quantos 
centímetros cada aluno cresceu? Quem cresceu mais? Quantos centímetros? 
Como essas medidas podem ser registradas em centímetros? (Nesse caso, 
o professor estará retomando o conteúdo abordado no bimestre anterior). 
Quantos gramas cada aluno está pesando a mais? Como podem registrar o peso 
em gramas? Em quilos e gramas?

Em outro momento, solicite aos alunos que recortem de encartes de super-
mercados, jornais e revistas, imagens de produtos que indicam a massa (peso) 
em quilo ou gramas. Trabalhe com esse material em sala de aula, estabelecen-
do comparações, criando situações-problema, envolvendo também o sistema 
monetário, comparando preços e medidas.

Da mesma forma, encaminhe a atividade 12, com as medidas de capacida-
de.

Providencie vários recipientes com capacidades diversas, para que o aluno 
possa estabelecer comparações entre as medidas, por exemplo: frasco com 
capacidade para 1 litro; ½ litro, 200 ml; jarras com indicação de medidas; 
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 2etc. Deixe os alunos trocarem ideias, manusearem os frascos, estabelecerem 
comparações entre as quantidades de líquidos para comprovar:

1 litro = 500 ml ou 2 x ½ litro

1 litro = 5 copos de 200 ml

Quantos ml correspondem a metade de ½ litro? 

3 frascos com 500 ml de suco correspondem a quantos litros?

Quantos frascos com 250 ml de suco eu preciso juntar para ter um litro?

Para repartir 750 ml de suco entre 3 crianças, quantos ml de suco cada uma 
ganhará? 

Peça que recortem imagens de encartes de supermercado, jornais e revis-
tas de produtos que indicam medidas em l e ml ou que tragam embalagens de 
produtos que indicam essas medidas e explore esse material em sala de aula.

Se os alunos apresentarem dificuldades para encontrar as soluções, deixe 
que manuseiem o material concreto, para em seguida, efetuar o registro no 
caderno. 

Para complementar a atividade 12, oriente os alunos que classifiquem, além 
do encarte, outras imagens recortadas dos planfletos, jornais e revistas, em 
produtos que indicam: medidas de comprimento, de capacidade e de massa.

Outras sugestões

• Proponha a seguinte situação-problema aos alunos:

Os recém-nascidos

Um elefante recém-nascido pesa 100 quilos.

Os bebês de algumas baleias chegam a mamar 500 litros de leite num único 
dia.

Os filhotes de urso cinzento nascem com meio quilo. Em compensação, no 
período de um ano, atingem 90 quilos. O ursinho polar nasce com 7 quilos e 
chega a 725 na fase adulta.

A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil. Pode ter até 2 metros de 
comprimento e um metro de altura. Pesa quase 300 quilos. 

DUARTE, Marcelo. Guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

• Sublinhe, no texto, as unidades de medidas que você encontrou e tro-
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que ideias com os colegas, listando situações em que vocês utilizam 
essas unidades de medida no dia a dia.

Medidas de massa Medidas de capacidade
Medidas de

comprimento

• Interdisciplinaridade: o professor de Filosofia pode aproveitar a ativi-
dade 5 para explorar com os alunos suas rotinas e as orientações que 
seus pais ou cuidadores lhes oferecem ou não.
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 3UNIDADE 3
A beleza das formas encanta!

Objetivos:

• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identi-
ficando formas tridimensionais ou bidimensionais, em situações que 
envolvam descrições orais, construções e representações.

Início de conversa

As primeiras considerações humanas a respeito da geometria originaram--
-se da necessidade de “medir a terra”. As atividades incluíam observações, 
comparações e relações entre formas e tamanhos. Quando o homem sai das 
cavernas e começa a ter que construir sua morada, os conceitos de vertica-
lidade, horizontalidade e paralelismo, entre outros, estão presentes.

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

Observamos, também, diversos outros momentos em que a geometria 
foi empregada pelos povos considerados primitivos: na construção de obje-
tos de decoração, de utensílios, de enfeites e na criação de desenhos para 
a pintura corporal. Formas geométricas, com grande riqueza e variedade, 
aparecem em cerâmicas, cestarias, e pinturas de diversas culturas. Nessas 
manifestações artísticas já apareciam formas como triângulos, quadrados 
e círculos, além de outras mais complexas.

Na Roda de Conversa, peça aos alunos que observem a obra de Albert 
Eckhout, a Mulher tupinambá com criança. Peça que observem como o au-
tor da obra retratou os elementos da natureza e os elementos criados pelo 
homem. Quais formas geométricas podemos identificar nesses elementos?

Hora do desafio

Inicie a hora do desafio, solicitando aos alunos que comparem a ima-
gem da atividade 1 com a imagem da Mulher tupinambá com criança. 
Questione-os se identificam formas geométricas no corpo humano e quais 
são. Poderão relacionar a cabeça com a esfera; pernas, braços e dedos com 
cilindros; o tronco assemelha-se a um paralelepípedo.
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Na tabela, o aluno deverá desenhar a forma geométrica, relacionando-a 
com uma parte do corpo humano, por exemplo: esfera — cabeça, crânio. 

Você também poderá destacar a simetria existente no corpo humano, 
tomando como exemplo o corpo do próprio aluno, para que façam as ob-
servações necessárias, relacionadas com a geometria. 

Para complementar essa atividade, solicite aos alunos que contornem as 
faces dos sólidos geométricos ou objetos com forma de sólidos, a fim de 
obterem as figuras planas: quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Utili-
zando essas formas, oriente-os para comporem imagens do corpo humano. 
Peça que socializem seus trabalhos e incentive a criatividade, orientando-os 
para que atribuam nome, características físicas e psicológicas a essa per-
sonagem. 

 Na atividade 2, questione-os como os objetos (retirados do Material de 
Encarte) poderão ser organizados no armário, de acordo com a forma que 
apresentam. 

Solicite que tragam para a sala planfletos de supermercado e observem 
o formato das embalagens dos produtos. Se for possível, organize uma visi-
ta a um supermercado, com a finalidade de observarem a organização dos 
produtos nas gôndolas; qual a forma mais comum de embalagem; pergunte 
a eles se sabem por que não há embalagens na forma arredondada e de 
pirâmides. 

Você também poderá aproveitar as embalagens que os alunos trouxeram 
para a sala de aula e organizá-las em prateleiras, de acordo com a forma 
geométrica que apresentam. 

Para realizar a atividade 3, organize vários objetos sobre a mesa (sóli-
dos geométricos, embalagens, objetos do material escolar, etc.). Solicite 
aos alunos que observem bem esses objetos e suas características. 

Descrição do objeto: número de lados e vértices; faces planas e não 
planas; rola, não rola. Contornando uma de suas faces, qual a forma plana 
que podemos obter? Se o colega não identificar, aquele que estiver fazendo 
a descrição poderá relacionar a forma do objeto retirado da mesa com a 
forma de algum objeto da sala de aula. Em seguida, solicite que desenhem 
a forma geométrica do objeto descrito.

Para realizar a atividade 4, peça aos alunos que retirem do Material de 
Encarte os pedaços do quebra-cabeça, para montá-lo no espaço correspon-
dente no livro do aluno.

Depois que todos montarem o quebra-cabeça, faça questionamentos 
para que analisem a imagem quanto aos elementos que a compõe, as cores 
utilizadas e, principalmente, as formas geométricas ali presentes.
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 3Os alunos deverão identificar figuras planas com 4 lados iguais (qua-
drados); com 4 vértices (quadrado e retângulos); com três vértices e três 
lados (triângulos); círculos. No livro, eles deverão desenhar a figura que 
identificaram, registrando o nome correspondente.

Para realizar a atividade 5, peça aos alunos que peguem as peças do 
tangran (essas peças já foram retiradas do Material de Encarte no bimestre 
anterior e devem estar com o aluno).

Oriente os alunos para que contornem essas peças várias vezes, em pa-
pel colorido, recortando-as. Solicite que montem imagens com as peças re-
cortadas e organizem uma legenda, descrevendo as figuras que utilizaram 
na montagem de cada figura. 

O tangran é um grande desafio à imaginação, pois existem cerca de 
1 600 possibilidades de formar figuras. Auxilia o desenvolvimento dos con-
ceitos de equivalência de figuras, semelhança de triângulos, para esse ní-
vel de escolaridade. Também contribui para desenvolver a capacidade de 
concentração, a orientação espacial e exercita a criatividade. Além disso, 
é um ótimo passatempo. 

Com o tangran é possível fazer todo o alfabeto:
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Fazer animais:
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 3Casas e objetos:

Para encaminhar as atividades 6 e 7, questione os alunos sobre a possibi-
lidade de desenhar um círculo no chão utilizando apenas um barbante. Deixe 
que troquem ideias e levantem hipóteses para conseguir realizar esse desa-
fio.

A atividade no pátio deverá ser realizada em duplas. Um aluno fica parado 
num mesmo ponto, segura uma das extremidades do barbante. O outro aluno 
gira, riscando o círculo no chão, com um pedaço de giz. Poderão fazem mon-
tagens de vários círculos no chão, criando composições.

Depois, peça que descrevam como realizaram a tarefa. Faça a interdisci-
plinaridade com a disciplina de Língua Portuguesa, orientando a produção de 
um texto instrucional.

Depois de realizar a atividade no pátio da escola, oriente uma experiência 
em sala de aula:

• Peça que providenciem pedaços de barbante de vários tamanhos (5 
cm, 10 cm, 7 cm, 15 cm, 12 cm).

• Amarrem um lápis numa das extremidades do barbante.
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• Prendam a outra extremidade do barbante, com um alfinete, no cen-
tro de uma folha de papel sulfite ou um pedaço de papel pardo.

• Agora, girem o lápis, em círculo, até fechar a linha. 

• Tracem vários círculos fazendo composições artísticas no papel. 

Peça que deem um título para a obra artística e mostrem aos colegas da 
classe.

Professor, a geometria é um conteúdo matemático que pode ser bem ex-
plorado para a resolução de problemas e tem muitas aplicações que aparecem 
no mundo real. 

O geoplano é um dos recursos que pode auxiliar o trabalho desta área 
da matemática, desenvolvendo atividades com figuras e formas geométricas 
(principalmente planas), características e propriedades delas (vértices, ares-
tas, lados), ampliação e redução de figuras, simetria, área e perímetro. 

O raciocínio geométrico abrange um conjunto de habilidades importantes 
para uma percepção mais apurada do mundo que cerca o indivíduo. Desse 
modo, esse indivíduo observa para construir, ou constrói para observar, ou 
ainda representa e constrói. 

Desde a Educação Infantil, a criança se depara com atividades de dobrar, 
recortar e girar. Essas mesmas atividades poderiam ser utilizadas, por exem-
plo, para introduzir a noção de simetria. 

Parecidas com o geoplano, as malhas quadriculadas ou pontilhadas são ou-
tro recurso de trabalho, e, assim como o geoplano, sua função é ajudar o alu-
no na observação das formas geométricas e nos desenhos que ela fará a partir 
das propriedades da figura que observou e montou no geoplano. 

Oriente a atividade 8 para que copiem, no geoplano, a figura representada 
no livro do aluno.

Solicite aos alunos que representem outras figuras no geoplano, descre-
vendo-as quanto ao número de lados e de vértices. Em seguida, eles deverão 
transferir para o geoplano de papel a figura que criaram. 

Na atividade 9, oriente o traçado do aluno na malha quadriculada, forman-
do a imagem de uma casa. Dê as seguintes ordens:

• Iniciando no 1.º ponto, da 1.ª linha, conte 8 pontos para cima.

• Coloque o lápis no 5.º ponto para dentro (ou para a direita).
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 3• Trace uma linha para baixo, passando por 6 pontos.

• Agora, trace uma linha para a direita, passando por 5 pontos.

• Suba mais 6 pontos.

• Agora, volte ao 1.º ponto da 1.ª linha e conte 6 pontos para cima.

• Coloque o lápis no 3.º ponto para a direita.

• Trace uma linha na diagonal, passando por 5 pontos para cima.

• Agora, a partir desse ponto, desça traçando uma linha na diagonal, 
passando por 5 pontos.

Verifique se todos os alunos esboçaram uma casa. Solicite que completem 
com porta e janelas, pintem a casa completando a cena.

Na atividade 10, providencie papel vermelho para dobradura. Se não for 
possível, utilize papel sulfite e, antes de iniciar a dobradura, peça aos alunos 
que pintem a folha com giz de cera. Direcione os passos da dobradura, descri-
tos no livro do aluno que resultará num coração. 

Para encerrar o ano, oriente a escrita de uma mensagem para complemen-
tar o cartão e entregá-lo a um colega da classe, na festividade de final de ano, 
ou para uma pessoa de sua preferência. Essa atividade será desenvolvida de 
forma interdisciplinar com a disciplina de Língua Portuguesa, na produção do 
texto, colocando destinatário e assinatura.

Outras sugestões

• Leia o livro As três partes, de Edson Luiz Kozminski, Editora Ática, 
explorando-o com os alunos.
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UNIDADE 1
Cuidando do ambiente

Objetivos:

• Investigar o ambiente onde vive e interage, e outros ambientes, iden-
tificando seus componentes vivos, aspectos do meio físico e algumas 
mudanças ao longo do tempo.

• Comunicar de modo oral, escrito e através de desenhos ou outras repre-
sentações, suas perguntas, suposições, dados e conclusões, valorizando 
as diferentes observações dos colegas e utilizando as informações obti-
das para justificar suas ideias e registros.

Início de conversa

Na Roda de Conversa, reflita com os alunos sobre a importância de manter 
os ambientes em que se vive, como a escola e a casa, sempre limpos e arru-
mados, com janelas abertas durante o dia para circular o ar. O lixo deve ser 
guardado em lugar fechado até que seja recolhido. Comente que o ideal é 
fazer a separação do lixo entre recicláveis e não recicláveis.

Fale também a respeito da necessidade de se evitar água parada em vasos 
ou outros recipientes. Lixo e água parada atraem insetos e ratos que transmi-
tem doenças. Explique que cada um é responsável pela limpeza da sua casa, 
da sua escola e da sua cidade.

Hora do desafio
Na atividade 1, reflita com os alunos sobre a importância de conservar os bens 

públicos e solicite que listem as atitudes que colaboram para que isso aconteça. 
Discuta ainda sobre as situações prejudiciais, como pichações em muros e pare-
des, quebrar árvores, destruir telefones públicos, bancos, lixeiras, estátuas, ba-
nheiros, etc. Verifique o que eles listaram e faça comentários sobre cada item.

Para realizar a atividade 2, solicite que cada aluno analise e comente em voz 
alta o que considera certo no ambiente. Registre na lousa as legendas que os 
alunos criaram. Verifique se observam que: são representados plantas e animais, 
todos preservados; a criança está colocando lixo no recipiente apropriado e não 
no chão; todos estão brincando em harmonia, o ambiente parece tranquilo.

A ilustração da atividade 3 apresenta situações como: lixo no chão; lixo 
sendo jogado ao rio; árvores cortadas e quebradas; menino tentando matar 
passarinho; banco quebrado; torneira aberta.

Na lousa, liste as situações observadas pelos alunos e ao lado coloque su-
gestões para melhorar cada uma delas.
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 1Procure discutir com os alunos que muitas ações dependem do cidadão 
como: jogar lixo nas lixeiras, não caçar animais, pescar somente em épocas 
e locais permitidos, preservar os bens públicos, economizar água, etc. Aos 
órgãos públicos, compete a administração e manutenção do ambiente. Dessa 
forma, estaremos exercitando a cidadania.

Nas atividades 4, 5, 6 e 7 aproveite a oportunidade para discutir sobre a 
importância do exercício da cidadania, o que acontece quando se demonstra 
preocupação com um bem que embora não seja seu, particular, é de todos, 
ou seja, um bem comum. A carta é uma forma de alerta para que a população 
reflita sobre a necessidade de preservar os bens públicos naturais ou construí-
dos pelo homem. Quando esses bens não são preservados, todas as pessoas 
são prejudicadas. Aproveite este momento para verificar se os alunos já tem 
algum conhecimento sobre como devemos separar o lixo em nossas casas. 
Enfatize a importância em separar o lixo adequadamente. Comente sobre os 
lugares onde tem ecoponto em Indaiatuba.

Para realizar a atividade 8, busque a opinião dos alunos, anote e discuta 
com os alunos em seguida. 

Comente que um dos motivos pelo qual se costuma colocar fogo na mata, visa 
o preparo do solo para a agricultura, técnica essa proibida, porém, muitas vezes, 
desrespeitada. Outra situação que provoca queimadas e é crime, é soltar balões. 
Professor, converse com seu aluno sobre essa prática criminosa, porém muito co-
mum e todos os problemas que pode causar a queima de balões. Leve para a sala 
de aula notícias a respeito do assunto ou proponha uma pesquisa.

 A atividade 9 mostra imagens que revelam situações extremas. Uma com 
ambiente sem a influência humana e o outro que evidencia a ação humana, 
poluindo as águas do rio. Comente que muito lixo e sujeira que vêm dos esgo-
tos são despejados na água dos rios. Isso prejudica animais e plantas, porque 
não conseguem sobreviver em águas poluídas.

Na atividade 10, organize a turma em duplas, para discutir a questão pro-
posta e apresentarem os resultados dessa discussão em um seminário. Convide 
outras turmas da escola para assistirem.

Você deverá orientar a pesquisa sobre o assunto.
Professor, aproveite o momento para conversarem sobre a dengue. Embora 

isto já tenha acontecido nos bimestres anteriores, é importantíssimo lembrá-los 
dos cuidados que todos devemos ter para acabar com este problema. Lembrar 
que o mosquito prefere água limpa e parada.

Outras sugestões
• Escreva, na lousa, palavras ligadas à causa da poluição dos rios e 

outras palavras que não se relacionam a isso: lixo; garrafas plásticas; 
esgoto; terra; pedra; areia; folhas secas; pneus; produtos tóxicos.

• Em seguida, peça que leiam, em voz alta, as palavras que represen-
tam objetos ou substâncias que causam poluição na água.

• Selecionadas essas palavras, solicite que escrevam um pequeno texto 
aconselhando a comunidade a evitar a poluição, conservando limpos 
os rios, mares e lagos. Os alunos deverão analisar como essas atitudes 
influirão na qualidade de vida das pessoas.
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UNIDADE 1
Cidadania e trabalho

Objetivos:

• Relacionar lugares e tempos vividos na vida cotidiana com rotinas, 
medições e marcadores de tempo cronológico para aprender noções 
de tempo vivido no presente e no passado.

• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, 
distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro.

Início de conversa

A Roda de Conversa começa com um poema de Ferreira Gullar, que aborda 
o trabalho necessário na produção do açúcar. Antes de iniciar a discussão, leia 
com os alunos esse poema, refletindo sobre essa transformação; explique que 
são envolvidos muitos trabalhadores, desde o agricultor que planta a cana-de--
-açúcar, até os trabalhadores envolvidos na usina de açúcar. 

Questione seus alunos sobre os diferentes trabalhos que existem e os pro-
fissionais que os exercem, valorizando-os e mostrando a interdependência 
que se forma entre eles, por exemplo: o que acontece quando os serviços de 
coleta de lixo param? Como interfere na vida das pessoas uma greve dos trans-
portes coletivos? O que aconteceria com a população das cidades se o homem 
do campo não plantasse?

Hora do desafio

A atividade 1 complementa a discussão da Roda de Conversa, enfocando o 
trabalho escravo na época dos senhores de engenho (Brasil colonial). Ressalte 
esse fato, resgatando o trabalho escravo, pois isso dará subsídios para se dis-
cutir, na sequência, os direitos dos trabalhadores.

Para realizar a atividade 2, divida a sala em pequenos grupos e encami-
nhe cada um a diferentes locais da escola, por exemplo, cozinha; sala do 
professor-gestor; banheiro; a própria sala de aula, entre outros locais onde 
possam ser observados objetos que foram produzidos pelos trabalhadores de 
diferentes profissões para chegar até os locais onde estão sendo utilizados. 
Após, reúna os grupos e peça que cada um leia a sua lista e falem sobre os 
profissionais envolvidos e a importância dessa profissão para a sociedade.
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 1As atividades 3 e 4 possibilitam que se discuta as diversas profissões. Ex-
plique aos alunos que o trabalho que a pessoa realiza está relacionado com 
a profissão, por exemplo, quem trabalha em um banco tem a profissão de 
bancário; quem constrói casas tem a profissão de pedreiro; quem produz mó-
veis tem a profissão de marceneiro, etc. Pelo trabalho que realizam, as pes-
soas empregadas recebem um salário com o qual compram o que necessitam. 
Explique, também, que o registro em carteira garante ao trabalhador seus 
direitos expressos na legislação trabalhista. Você pode levar para a sala uma 
carteira de trabalho, para que os alunos identifiquem os registros. A profissão 
da pessoa deve estar registrada nessa carteira, que é o principal documento 
do trabalhador. Enfatize que todo trabalho é importante, independente de ter 
ou não registro em carteira. É o caso dos trabalhadores autônomos.

As atividades 5 e 6, além de mostrar a importância do trabalho para a so-
ciedade, permite que você discuta com os alunos o trabalho infantil e mostre 
seus diferentes aspectos. Há muitas crianças que trabalham para ajudar na 
renda familiar, mas também estudam e têm seus momentos de lazer. Mas há 
crianças que são exploradas e, muitas vezes, trabalham em atividades preju-
diciais à sua saúde. São crianças que não têm tempo para estudar ou brincar.

Converse com os alunos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
lei que assegura os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Explique 
aos seus alunos que o ECA considera criança a pessoa que tem até 12 anos 
de idade incompletos, e adolescente aquelas entre 12 e 18 anos. A seguir um 
trecho do estatuto:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao ado-
lescente.

Art. 2.º Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 
e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se até doze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade.

Art. 3.º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e so-
cial, em condições de liberdade e de dignidade.
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Art. 4.º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstân-
cias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevân-
cia pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais pú-
blicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5.º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6.º Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta os fins so-
ciais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança 
e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

[...]

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Lei n. 8.096, de 13 julho de 1990. 
Diário Ofi cial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso 
em: 3 set. 2012. 

Para realizar a atividade 7, converse com os alunos sobre o respeito e soli-
dariedade que devem ter com as crianças que são obrigadas a trabalhar para 
ajudar no sustento da família.

Conforme o artigo 60 do ECA “é proibido qualquer trabalho a menores de 14 
anos, salvo na condição de aprendiz.” Trabalhar nessa condição significa que 
o adolescente, a partir dos 14 anos, só pode executar um trabalho dentro de 
um programa de profissionalização.

É importante que você encaminhe a reflexão dos alunos sobre: indepen-
dente de ser criança, toda pessoa tem direitos, mas também têm deveres e 
“o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro.” Embora toda 
criança e todo adolescente sejam sujeitos de direitos fundamentais, garanti-
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 1dos pela Constituição e reproduzidos pelo Estatuto, também têm o dever de 
respeitar os direitos do próximo, que são iguais para todos os cidadãos.

Caso a criança ou o adolescente violem tais direitos, a exemplo do que 
ocorre com os adultos, estarão sujeitos à intervenção estatal, inclusive com a 
possibilidade da aplicação de sanções de inegável gravidade, tal qual a inter-
nação, sinônimo de privação de liberdade.

Outras sugestões

• Promova um seminário para discutir os tipos de trabalho que sofre-
ram modificações com o passar do tempo, profissões que já desapa-
receram, por exemplo, o leiteiro que entregava o leite nas casas, a 
carrocinha do padeiro.

• Encaminhe uma pesquisa sobre quais os trabalhadores autônomos que 
se fazem presente na cidade, por exemplo, feirantes, camelôs. Peça 
que escolham uma dessas profissões e façam uma entrevista com o 
trabalhador.

• Escreva a frase a seguir, em papel pardo. Peça aos alunos que a inter-
pretem e relacionem objetos que utilizam no dia a dia. 

“É da mão do trabalhador que sai um grande número
de objetos usados no dia a dia.”

• Peça que selecionem, de jornais e revistas, imagens de atividades 
profissionais, recortem-nas e colem-nas no caderno. Em seguida, 
oriente-os para que relacionem o nome dessas profissões, escreven-
do, ao lado, a importância de cada uma delas para a sociedade.

• Leia também para os alunos o livro Serafina e a criança que trabalha, 
de Cristina Porto, Iolanda Huzak e Jô Azevedo, Editora Ática, coleção 
Serafina. 
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UNIDADE 1
A qualidade de vida do lugar 
em que se vive

Objetivos:

• Representar os locais de vivência, utilizando-se do desenho de croqui, 
sabendo observar e desenhar objetos em diferentes posições — ver-
ticais (de cima para baixo); laterais; frontais — e desenvolvendo pro-
cedimentos para ler e compreender mapas e outras representações 
espaciais comuns em seu cotidiano: mapa de ruas, guias turísticos, 
plantas de casa e ruas. 

• Produzir, com apoio do professor, textos informativos sobre os trajetos 
desenhados, contendo roteiros de ônibus, trens e metrôs; o tempo do 
deslocamento e de como utilizar os diferentes meios de transporte.

• Utilizar, com ajuda do professor, informações obtidas em diferentes 
fontes, organizando registros escritos de dados coletados por meio da 
pesquisa e de entrevistas, construindo procedimentos relacionados 
ao tratamento e a obtenção de informações (entrevistas, trabalho 
de campo, análise de vídeos e fotografias, leitura de textos, mapas, 
tabelas e gráficos, por exemplo). 

• Comunicar as conclusões dos estudos realizados por meio da produção de 
textos escritos, ilustrações e exposições orais, com ajuda do professor.

Início de conversa

O reconhecimento do lugar em que o aluno vive é muito importante para 
estimular sua consciência de participante ativo na realidade local. Cabe a 
você, professor, disponibilizar meios para essa reflexão, a fim de que ele real-
mente observe com um olhar crítico o que está a sua volta.

A Roda de Conversa tem como objetivo iniciar a discussão sobre infraestru-
tura. Pode-se definir infraestrutura como todas as benfeitorias que existem 
em um lugar, público ou privado. Essas benfeitorias podem ser feitas tanto 
pelo setor público ou privado, visando a qualidade de vida da população.

Professor, retome com os alunos os conceitos trabalhados na unidade an-
terior sobre as diferenças identificadas nos bairros, sobre algum elemento 
marcante que o diferencie e sobre referências que as pessoas utilizam para se 
localizar. Esse diálogo é importante para a construção de conceitos relaciona-
dos à organização do espaço urbano. 

Dando ênfase às características do bairro onde moram, explore as percep-
ções que os alunos têm sobre a organização do bairro.
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 1Hora do desafio

Para realizar as atividades 1 e 2, converse com os alunos sobre os bair-
ros de uma cidade. Esclareça que bairro é uma forma de divisão da cidade. 
Cada bairro é formado por um conjunto de ruas, avenidas, praças, etc. A di-
visão da cidade em bairros, facilita a localização dos endereços. Retome os 
conceitos trabalhados em relação ao endereço, destacando que o nome do 
bairro é uma informação que visa facilitar a localização de ruas, avenidas, 
etc. Converse com os alunos sobre a existência de placas de identificação de 
ruas e bairros no lugar onde vivem. Em alguns casos, essas placas informam 
somente o nome da rua. Alerte-os que essa organização de placas não acon-
tece em todos os bairros da cidade, nem na zona rural.

Para complementar a atividade com placas de ruas, você pode sair com os 
alunos e circundar a escola para verificar a existência ou não dessas placas 
e o seu conteúdo. Solicite a ajuda dos familiares dos alunos para o preenchi-
mento das placas da questão (d), atividade 2. 

Na atividade 3, o aluno terá a oportunidade de refletir sobre os costumes 
das diferentes épocas (transporte de pessoas e produtos). Explore as imagens, 
comparando-as nos diferentes detalhes.

Na atividade 4, antes de ir ao pátio, explore as expressões norte, sul, leste 
e oeste. Indague, por exemplo, se eles já viram essas expressões em placas 
ou em transportes coletivos do lugar onde moram ou em outras situações. Ex-
plique aos alunos os conceitos de nascente e poente. Para isso, é importante 
utilizar um globo terrestre e uma lanterna, ressaltando os movimentos da Ter-
ra: rotação (em torno de si mesma) e translação (em torno do Sol). Destaque 
que, ao girar o globo, sob a luz da lanterna, um lado fica iluminado e o outro 
fica escuro, daí o movimento aparente de que o Sol nasce e se põe.

No pátio, auxilie os alunos a encontrarem o lado onde o Sol nasce. Ressalte 
que isso ocorre sempre na mesma direção, porém o ponto varia ao longo do ano.
Comente que os pontos cardeais são pontos de referência estabelecidos pelos 
seres humanos. Eles são importantes para identificar o zoneamento de uma 
cidade: bairros da zona norte; bairros da zona sul. Explique também que esses 
pontos indicam as direções ou rumos. Ressalte as situações em que as pessoas 
necessitam utilizá-los para se deslocar de um lugar a outro. Fale sobre os 
locais onde não existem pontos de referência fixos, nem podem existir, como 
oceanos, áreas de florestas, etc. Retome, nesse contexto, os conceitos já 
trabalhados referentes a tais pontos, como o que existe próximo à escola ou à 
casa do aluno que servem de ponto de referência para localização. Fale tam-
bém que se orientar significa determinar a posição de um lugar em relação 
aos pontos cardeais.

Fale aos alunos sobre município, explique que a expressão refere-se às 
áreas rurais e urbanas.

Para realizar a atividade 5, faça um passeio (estudo do meio) pelo bair-
ro onde se localiza a escola e ressalte os serviços públicos nele disponíveis. 
Destaque, nesse contexto, a importância desses serviços para os moradores 
de um bairro. Explique aos alunos que os serviços públicos de um bairro são 
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mantidos pelo governo com o dinheiro da arrecadação de impostos e de ta-
xas, por exemplo, de iluminação pública, segurança pública, coleta de lixo, 
etc. Enfim, são os próprios moradores do bairro, que, indiretamente, pagam 
pelos serviços públicos. Essa é uma ótima oportunidade para se trabalhar com 
noções de cidadania. Explique que todo patrimônio público depredado tem 
custos para a própria população. 

Procure também ressaltar alguns aspectos positivos existentes no municí-
pio, como: estações de tratamento de água que atendem de forma satisfatória 
a toda população; 100% de esgoto tratado; coleta de lixo e iluminação pública 
para todos os bairros; áreas de lazer; escolas bem equipadas, informatizadas 
e adequadas ao ensino, com uma equipe de profissionais competentes; pos-
tos de saúde localizados em diversos bairros para atendimento das demandas 
existentes; preocupação com o meio ambiente (arborização e manutenção das 
vias públicas), etc.

Em relação à pergunta: “como os moradores podem reivindicar melhorias 
ou novos serviços públicos para o bairro”, explore as respostas, ressaltando 
que há grupos sociais que se organizam através das Associações Amigos de 
Bairro, para fazer esse tipo de reivindicação.

As atividades 6 e 7 possibilitam uma discussão com a classe sobre os ser-
viços existentes nos bairros onde os alunos moram. Encaminhe uma reflexão 
sobre a qualidade de vida dos habitantes que têm à sua disposição facilidade 
de acesso aos serviços que necesitam.

Na atividade 7, os alunos deverão reconhecer a importância dos meios de 
transporte para a mobilidade das pessoas e o suprimento de mercadorias.

Outras sugestões

• Mostre aos alunos outras formas de orientação pelos astros, como 
exemplo, pela Lua e pelo Cruzeiro do Sul. Pesquise na internet, com 
a ajuda do Professor Multiplicador de Informática.

• Você pode trabalhar com a bússola. Se for possível, leve uma bússola 
para a sala de aula, para que os alunos possam manuseá-la. Explique 
que a bússola é um instrumento composto de uma agulha magneti-
zada, que se apoia num eixo sobre uma rosa dos ventos, voltando-se 
sempre para o norte. Ela permite encontrar com maior precisão as 
direções. Realize algumas atividades tendo como referência a locali-
zação do Sol e cheque a mesma localização com a bússola. Encaminhe 
questionamentos como: Que vantagem a bússola apresenta em rela-
ção à orientação pelo Sol? Como funciona uma bússola? Proponha pes-
quisas, em livros ou na internet, sobre os polos magnéticos da Terra e 
por que a agulha da bússola sempre é atraída para o norte.

• Software recomendado: Mesa Educacional Multimundos — lâmina 3 — 
Geografia — Rosa dos Ventos — Pontos Cardeais.


