
Livro do Professor
3.º Ano | 3.º Bimestre

Conviver e
aprender
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UNIDADE 1
Pelo correio ou pela internet, eu 
chego aonde quiser

Objetivos:

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

• Explicar e ouvir com atenção instruções e assuntos pesquisados em 
diferentes fontes.

• Ouvir com atenção textos lidos ou contados.

• Recitar e ler textos.

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

• Inferir, com ajuda do professor, informações implícitas nos textos li-
dos.

• Analisar (em parceria, com a ajuda do professor) a qualidade de tex-
tos bem escritos.

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

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

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

• Produzir textos de autoria dos gêneros previstos para o ano, preo-
cupando-se em adequá-los às diferentes situações comunicativas e 
torná-los coesos e coerentes.
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 1Início de conversa
A abordagem com a qual pretendemos trabalhar, a respeito do gênero tex-

tual carta, é aquela que está descrita no “Caderno do Professor – Contri-
buições para o trabalho pedagógico” (Orientações Curriculares para a Rede 
Municipal): 

o que aqui chamamos de carta, não é o escrito, fechado em envelope, que 
se dirige a alguém [...] mas sim o texto — aquele que escrevemos uns aos 
outros, quando queremos falar sobre o que estamos fazendo, o que estamos 
pensando, o que estamos vivendo. Se chega ao destino por correio, fax ou 
internet é apenas uma circunstância [...] (INDAIATUBA, 2009, p. 111).

O gênero textual carta já fez parte de momentos importantes da história, des-
de o descobrimento do Brasil com a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Ma-
nuel. Atualmente, quando a tecnologia está sempre a serviço de todos, trabalhar 
carta em sala de aula é resgatar esse importante recurso de comunicação.

Esse gênero possui várias funções sociais. Ele pode conter um pedido, agra-
decimento, notícias familiares, etc. Porém, é muito importante que ele seja 
trabalhado como prática social da escrita.

 Quando a produção da carta tem apenas objetivo escolar, ou seja, produ-
zir para atender a solicitação do professor, tem-se uma atividade puramente 
escolar. Ela não representa a prática citada anteriormente.

Para o trabalho com cartas, antes de iniciar qualquer discussão sobre o 
assunto, realize uma roda de leitura com os alunos e apresente a eles algumas 
dicas de livros que trazem cartas, como: Viviana: rainha do pijama, de Steve 
Webb e O carteiro chegou, de Allan Ahlberg e Janet Ahlberg, e outros. Antes 
de iniciar com os alunos a discussão proposta na Roda de conversa, que de-
sencadeará todo o trabalho desta unidade, leia os livros com eles, a cada dia, 
uma parte. Explore bem essas duas obras com a turma, elas trazem cartinhas 
com diferentes finalidades e mostram a troca de correspondência entre as 
personagens. Em parceria com os alunos, comparem os dois livros.

Vale a pena fazer uma visita à biblioteca da escola ou da comunidade e 
descobrir outros livros que têm suas histórias contadas por meio de cartas.

Na Roda de conversa, comente com os alunos sobre a emoção de receber 
uma carta de uma pessoa querida e realize com eles as discussões propostas.

Aproveite as questões formuladas na abertura da unidade para sondar o que 
os alunos sabem a respeito de cartas, quais tipos de cartas eles conhecem, 
como podemos enviá-las e recebê-las, etc. Ouça o que eles têm a dizer.

Ative os conhecimentos prévios dos alunos, pergunte o que já ouviram falar 
sobre cartas pessoais, se já receberam alguma e como são. Esse levantamento 
é importante, tanto para definir futuros momentos de ênfase na discussão de 
informações quanto para permitir a confirmação ou mesmo a reformulação 
de hipóteses. Esta unidade foi planejada para favorecer a reflexão dos alunos 
sobre as situações de produção das cartas pessoais, assim como explorar as 
características desse gênero. 
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No livro O carteiro chegou, você encontra cartas que atendem a várias 

situações discursivas, como: carta comercial para a Dona Bruxa, oferecendo 
artigos de bruxaria do Empório da bruxaria; carta ao gigante, com um belo 
cartão postal, enviada pelo amigo Joãozinho; carta comercial à Cinderela, pe-
dindo aprovação para publicar um novo livro; carta do advogado de Chapeuzi-
nho Vermelho ao Lobo Mau; e carta de Chapeuzinho Vermelho para Cachinhos 
Dourados, com um cartão de aniversário. Reflita e compare com os alunos as 
finalidades das cartas escritas pelas personagens dos livros com as finalidades 
reais da comunicação por cartas. Em um outro momento, transcreva uma das 
cartinhas dos livros lidos, ou a que está disponível no Caderno de leitura, ou 
ainda, outra que você conseguir, em uma cartolina ou papel pardo para ana-
lisar, junto com os alunos, a estrutura desse gênero textual. Mostre-lhes que 
existe uma forma particular para a escrita das cartas. Observe com eles o 
que é comum aparecer em todas as cartas, tais como: local e data, saudação, 
assunto e despedida.

Hora do desafio
Após muita análise e reflexão sobre as diferentes finalidades das cartas, na 

atividade 1, leia em voz alta a história de Cachinhos Dourados, presente no 
Caderno de leitura. Antes de iniciar a leitura, diga aos alunos que você fará 
essa leitura para relembrar com eles a história e para lembrar por que Cachi-
nhos Dourados sentiu necessidade de escrever uma carta para a família Urso, 
como observado no livro O carteiro chegou.

Professor, leia e reflita sobre a leitura em voz alta realizada pelo 
professor no final desta unidade.

Na atividade 2, leia com os alunos a carta que Cachinhos Dourados enviou 
para a família Urso. Em seguida, peça que eles, em silêncio, leiam-na nova-
mente. Chame a atenção deles para todos os detalhes da carta: é bem curta, 
traz ilustrações; fora do corpo da carta, aparecem as iniciais P.S. uma expres-
são latina, postscriptum, que significa escrito depois.

A atividade 3 deve ser encaminhada de forma coletiva e oral. Solicite aos 
alunos que releiam a carta e questione-os sobre qual o assunto principal, se 
havia mais algum assunto escrito depois que ela encerrou a carta e se despe-
diu, se faltou alguma informação na carta, etc.

Professor, leia e reflita sobre a leitura realizada pelo aluno no final 
desta unidade.

A atividade 4 propõe o trabalho de escrita coletiva. Temos chamado de 
produção oral com destino escrito aquelas nas quais os alunos ditam o tex-
to e o professor é o escriba (aquele que escreve, que registra as ideias). A 
proposta é ajudar os alunos a perceberam que faltam informações na carta 
de Cachinhos Dourados e que irão reescrevê-la corrigindo-a. Para isso, pri-
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 1meiro relembrem algumas informações sobre a estrutura das cartas, listan-
do-as na lousa, e partam para o primeiro rascunho. Lembre-se de que esta 
estratégia nunca deve ser iniciada e concretizada em um único dia. Faça os 
rascunhos em papel pardo e retome-os em vários dias. Considere o texto fi-
nalizado quando os alunos chegarem ao limite das reflexões. Lembre-se de 
que, devido às condições de escritores iniciais, é perfeitamente aceitável 
que os alunos não cheguem a um produto final totalmente convencional. 
Professor, você é quem estabelecerá esse limite à esta produção.

Sobre a produção coletiva de textos, tendo o professor como escriba:

Lembre-se de que, numa produção coletiva com alunos, no processo inicial 
de alfabetização, você assume o papel de escriba. Sendo assim, é aquele que 
apenas registra as ideias dos alunos, levando-os a entender a diferença entre a 
linguagem usada na conversação cotidiana e a linguagem usada na escrita.

Professor, você deve fazer intervenções específicas para que os alunos di-
ferenciem o que se diz do que se escreve e aprendam a coordenar os tempos 
do ditante e do escriba no transcurso da produção. Registre literalmente o que 
eles ditarem e, em um outro momento, que não deve ser no mesmo dia, resgate 
trechos que apresentaram incoerências para serem revisados, também coletiva-
mente. Caso tenha oportunidade e julgue adequado, pare diante da escrita de 
alguma palavra para questionar os alunos como se deve escrevê-la. Aproveite 
para levantar e discutir com eles algumas questões ortográficas que você tenha 
observado ainda causar dúvidas na maioria do grupo (exemplo: cachinhos é com 
x ou com ch?). Trata-se de aproveitar algumas palavras do texto, que está sendo 
escrito coletivamente, para trabalhar com a estratégia que temos chamado de 
auditório (na qual é solicitado a algumas crianças que exponham suas hipóteses 
sobre a escrita de determinadas palavras e, posteriormente, procurarem-nas, 
com a ajuda do professor e dos colegas mais experientes, em um dicionário ou 
em escritas estáveis, expostas na sala de aula com a grafia correta dessas pala-
vras, discutindo-se com turma as possibilidades e convenções).

As discussões podem ser de: análise de sistema, caso esteja na dinâmica; 
crianças com hipóteses de escrita não alfabética e ortográfica, para aqueles 
que já demonstram ter preocupações com a escrita convencional das palavras 
(aqueles que já apresentam hipótese de escrita alfabética). Pode-se ainda pro-
por análise e discussões com a segmentação correta entre as palavras, o uso 
de letras maiúsculas, e a separação das sílabas na translineação das palavras 
no texto. Mas lembre-se de que você precisa ter duas grandes preocupações e 
muita cautela: primeiro, de escolher o que irá evidenciar nesse trabalho, qual 
seu objetivo maior, a escrita do texto com as preocupações da linguagem escrita 
(coerência e organização das ideias, transcrição de fala) ou se irá focar na escri-
ta e análise de determinadas palavras (representação de sons, letras, sílabas). 
Aconselhamos ser melhor não realizar simultaneamente as duas necessidades da 
escrita. Realize uma de cada vez, em dias diferentes.
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A atividade 5 propõe um roteiro para a revisão coletiva da reescrita da 

carta de Cachinhos Dourados à família Urso. 

Sobre a revisão coletiva de textos, é bom lembrar:
Embora, durante a produção, os autores realizem revisões parciais do texto (a 

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

Antes da revisão, é importante retomar com os alunos:
• As características do gênero produzido.
• Possibilidades oferecidas pela escrita e recursos que autores experientes utili-

zam para que os leitores se envolvam na leitura e compreendam o que está es-
crito. Observar como esses autores conseguiram efeitos que tornaram a leitura 
mais bela e envolvente. Desse modo, os alunos podem utilizar essas técnicas 
em seus textos.

• Os diferentes estilos apresentados no início de cada texto também podem ser 
mais uma vez observados, pois os alunos podem decidir sobre como iniciarão o 
texto, mantendo o estilo adotado anteriormente, ou substituindo-o por outro 
que considerem mais original, mais belo, mais adequado às características do 
texto que produziram.

• Caso haja algum problema recorrente no texto, não percebido pelos alunos 
no momento da produção, por exemplo, a repetição do nome de uma deter-
minada personagem. Você pode buscar um trecho de um livro no qual o autor 
utilizou diferentes substituições para um mesmo elemento, analisar esse tre-
cho com os alunos, e propor a eles que elenquem as diferentes maneiras que 
o autor utilizou para não repetir o nome da personagem (por exemplo, como 
o nome de Chapeuzinho Vermelho é substituído em suas histórias: menina, 
Chapeuzinho, ela, garota, netinha, etc.).

• As crianças também podem observar trechos em que o que o autor utilizou a 
pontuação para enriquecer o texto: exclamação, para demonstrar a surpresa 
ou emoção das personagens; interrogação, quando as personagens conversam 
e fazem perguntas uma para a outra; interrogação, seguida de exclamação, 
mostra uma surpresa na pergunta; reticências para dar ideia de algo que não 
foi concluído, como se o autor ou personagem estivesse pensando; aspas para 
marcar a fala das personagens e também destacar alguma palavra ou expres-
são; dois pontos e travessão para anunciar a fala de alguma personagem.

• Sobre o texto, não se esqueça de que os alunos devem ter em mente: para 
quem estão escrevendo (público-alvo), qual o propósito do texto, ou seja, 
para que ele está sendo escrito e onde ele irá circular. Também é importan-
te realizar sempre com eles a revisão textual para que possam ir ganhando 
autonomia e incorporando esses quesitos a sua prática escrita.

• Essa conversa com as crianças, antes de elas revisarem os textos, conduz a 
uma reflexão que deve nortear o trabalho de revisão e reescrita que será feito 
a seguir. Porém, é possível que, ao terminar a conversa, elas já tenham esque-
cido o primeiro ponto abordado, por isso é muito importante registrar com a 
turma essa sistematização, e colocá-la em uma cartolina, em forma de cartaz, 
que pode conter lembretes e um título sugestivo, como: “Não se esqueçam de 
revisar”, ou “Pontos importantes para revisar um texto”, ou “O que não pode-
mos deixar de revisar”, e outros.
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 1Na hora da revisão:
• Proponha aos alunos que releiam o texto produzido e verifiquem se é possível 

deixá-lo ainda mais interessante, compreensível e bonito para o destinatário. 
Relembre-os de considerar as discussões feitas anteriormente sobre como os 
autores experientes se preocupam com alguns aspectos do texto.

• A revisão pode ser coletiva, feita a partir de um texto produzido coleti-
vamente pela turma ou de uma produção individual de um aluno. O texto 
pode ser projetado (ou reescrito na lousa ou em papel kraft), da forma 
como ele ficou em sua versão original. Solicite aos alunos que, primeira-
mente, façam uma leitura silenciosa do texto e depois que ele seja lido em 
voz alta (pelo próprio professor ou algum outro leitor fluente).

• Destaque quais aspectos farão parte da revisão (pontuação, repetição ou au-
sência de palavras, mudança de parágrafo, partes que estejam confusas, etc.), 
lembrando que não convém abordar todos os aspectos de uma única vez.

• Os alunos podem escrever, individualmente ou em duplas, sugestões para me-
lhorar o texto, levando em consideração o que foi apontado no início da dis-
cussão.

• Em seguida, os alunos socializam com todo o grupo suas sugestões, discutem-
-nas e decidem o que irão mudar no texto. Cabe a você, professor, mediar es-
sas discussões e não decidir pelos alunos. Também cabe a você anotar no texto 
projetado, ou transcrito na lousa, as alterações propostas, passá-lo a limpo 
posteriormente e trazê-lo reescrito para os alunos compararem a melhora na 
qualidade da escrita após a revisão.

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

• Esses encaminhamentos devem tomar mais de uma aula.
TWIASCHOR, Maria Paula G. G. Sobre a revisão de textos. Projeto Memória Local na Escola, 2008. (Adaptado, postado 

na Plataforma Moodle).

Na atividade 6, primeiro discuta oralmente com os alunos a respeito do 
que é solicitado. Ouça o que eles podem compreender a respeito, solicite 
que releiam o texto para justificar suas respostas. Incentive a participação de 
todos, principalmente na consulta do texto.

As atividades 7 e 8 retomam a leitura de duas cartas com destinatários e 
remetentes diferentes, num contexto bem real de comunicação a distância 
por meio de cartas. Primeiro, leia-as junto com os alunos, depois solicite que 
leiam sozinhos, faça questionamentos para que busquem as respostas no pró-
prio texto e justifiquem-nas, localizando no texto o trecho que confirmam a 
veracidade delas. 

A atividade 9 aproveita o trecho final da carta 2 para discutir com os alu-
nos a concordância verbal e nominal na construção do texto escrito. Releia 
o texto, propondo as trocas questionadas e ajude os alunos a perceber a di-
ferença que pode fazer no entendimento e clareza das informações, se esses 
cuidados não forem tomados.

As atividade 10 e 11 também aproveitam trechos das cartas lidas na ativi-
dade 7, para analisar com os alunos questões gramaticais que dão qualidade 
aos textos e ajudam na sua compreensão. Na atividade 10, abordam-se os 
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pronomes utilizados para não deixar o texto repetitivo e, na atividade 11, os 
tempos verbais. Ambas são atividades que devem ser desenvolvidas coletiva-
mente. Com base nelas, mostre aos alunos que recorrer ao texto para uma 
nova leitura é imprescindível para a compreensão do que é solicitado nas 
questões, pois o objetivo é compreendê-lo.

A atividade 12 retoma, como num fechamento, a compreensão dos alu-
nos com relação à estrutura organizacional das cartas. Reproduza o esquema 
na lousa e ajude os alunos, tanto no preenchimento quanto na compreensão 
desse conteúdo. Mas, antes de iniciar a atividade, ouça o que eles têm a di-
zer a respeito do assunto abordado, e assim avalie o que aprenderam sobre o 
conhecimento trabalhado.

A atividade 13 propõe a escrita individual de uma carta com um con-
texto de produção definido: remetente (cada aluno da sala); destinatário 
(Cachinhos Dourados); assunto e finalidade da escrita (escrever para elo-
giar a atitude de Cachinhos Dourados). Oriente o planejamento do texto a 
ser escrito (tendo como referência a tabela utilizada na atividade 5). Peça 
aos alunos que usem o rascunho; escrevam com letra cursiva (traçado e 
legibilidade); sigam a proposta de revisão, a qual deverá ser realizada por 
um colega da classe; e, por fim, reescrevam o texto, a partir da revisão 
do amigo (conforme está proposto nas atividades 14 e 15). Professor, se 
na classe ainda houver alunos com hipóteses iniciais de escrita, para esses 
alunos, você deverá propor que a atividade seja feita em grupos, cuidando 
da tarefa de cada um e adaptando-as.

A atividade 16 tem por objetivo ensinar os alunos a preencher corretamen-
te envelopes utilizados no envio das cartas. Mostre-lhes, a partir de exemplos 
de envelopes reais, a convenção e a padronização dos dados colocados na 
frente e no verso dos envelopes. Comente com eles o que pode acontecer se 
faltar alguma informação ou houver erro nela. 

Leia de forma compartilhada e colaborativa os textos das atividades 17 e 
18. Na atividade 17, explore oralmente as informações e curiosidades sobre 
a história das cartas e a evolução na forma de se corresponder até os dias 
atuais. Ouça o que os alunos têm a dizer sobre suas experiências com cartas, 
e-mails, MSN, torpedos e outras formas de comunicação em tempo real. Na 
atividade 18, foque na interpretação da piada e nos elementos que a tornam 
engraçada. Mas lembre-se de proceder conforme as orientações para a leitu-
ra do aluno, descritas no final desta unidade, por isso a atividade 19 solicita 
que o texto seja lido mais de uma vez para para que o aluno possa responder 
aos questionamentos.

As atividades 20 e 21 apresentam a ferramenta de mensagem instantânea 
aos alunos. Professor, com o auxílio das ferramentas disponíveis na escola (na 
lousa digital ou no laboratório de informática), mostre aos alunos como é esta 
ferramenta, explorando a funcionalidade e formas de escrever que ocorrem nes-
tas mensagens enviadas em tempo real. Analise coletivamente a estrutura e lin-
guagem utilizadas, comparando-as com as que foram utilizadas nas cartas lidas 
anteriormente. Incentive a participação de todos os alunos nessa análise e com-
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Nas atividades 22 e 23, reflita com os alunos a respeito do gênero do subs-
tantivo (feminino e masculino) e do número (singular e plural) e exercite essas 
variações com eles. Porém, antes de apresentar qualquer definição, ouça o 
que os alunos já sabem a respeito do assunto e solicite a eles que expliquem 
suas hipóteses, incentivando a participação oral de todos.

As atividades 24, 25 e 26 compõem uma sequência didática para o 
trabalho com os encontros consonantais em uma mesma sílaba. Utilize a 
estratégia de releitura com focalização para desenvolvê-la de modo que os 
alunos pensem e percebam essa convenção da nossa língua. Faça uma pri-
meira leitura para relembrar o trecho do livro O carteiro chegou e, numa 
segunda leitura, solicite que os alunos observem, reflitam e digam como 
ficariam as palavras se fosse retirada a letra r das sílabas que possuem 
encontros consonantais. Na sequência, proponha os exercícios e finalize 
com a construção de cartazes para expor as regras com as descobertas que 
fizeram e com as palavras pesquisadas que não devem ser esquecidas na 
hora da escrita. Deixe os cartazes fixados na sala de aula por um tempo, 
para consulta dos alunos, e substitua-os, conforme a questão ortográfica 
discutida com a classe.

Para a pesquisa proposta na atividade 26, é importante solicitar que os 
alunos realizem-na em grupos, procurando em livros e revistas outras palavras 
que apresentem o encontro consonantal, agora com l (cada grupo pode ficar 
responsável pela pesquisa de um encontro — bl, cl, fl, gl e pl). 

Nas atividades 27, 28, 29 e 30, resgata-se a necessidade da separação 
das sílabas na escrita de textos (conteúdo que deve sempre ser abordado, 
principalmente nas produções de escrita coletiva que têm o professor como 
escriba). Explique também aos alunos que algumas palavras, quando separa-
das em sílabas, apresentam peculiaridades, convencionalmente são separadas 
dependendo de como a sílaba é composta, por exemplo, o encontro conso-
nantal pode estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, como é o caso de 
palavras com consoantes repetidas (rr ou ss).

Leia mais!
Nessa seção são feitas algumas indicações literárias, que não podem se esgo-

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

Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contexto 
intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias e solicitar 
outras que tratem de bruxas, fadas e outros assuntos do seu interesse, e tam-
bém apreciam compartilhar na escola e em outros lugares as leituras que lhes 
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chamaram mais a atenção.

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

Pense e responda
Leia o comando e as alternativas com os alunos. Repita a leitura no máximo 

duas vezes e solicite que os alunos escolham a alternativa e marquem com um 
x a que eles acham ser a correta. O importante nesta atividade é verificar o 
que eles aprenderam sobre o assunto ou o conteúdo solicitado. É também uma 
oportunidade para aprenderem o procedimento de responder a questões de 
uma avaliação. Oriente-os para não falarem as respostas em voz alta. 

Outras sugestões

• Na atividade 24, aproveite o texto que relata a entrega de uma car-
tinha para o lobo, extraído do livro O carteiro chegou, para criar um 
contexto de produção de carta ou mensagem instantânea. Os alunos 
podem escrever, alertando o carteiro sobre o risco que ele está cor-
rendo, pois o lobo, para quem ele vai entregar a correspondência, é 
muito malvado.

Sobre a leitura realizada em voz alta pelo professor é bom lem-
brar:

A escuta diária de bons textos é muito importante para os alunos 
que estão se alfabetizando, porque esta é uma atividade que mostra a 
eles que a escrita representa a fala e ajuda-os: a compreender que a 
linguagem oral é diferente da linguagem escrita; a vivenciar emoções; 
a desenvolver a imaginação e a fantasia; a apreciar bons textos; a co-
nhecer como os diferentes gêneros textuais se organizam; a ampliar seu 
repertório e sua visão de mundo; e a sentir-se desafiados e motivados 
a ler outros livros. Seja qual for o objetivo, todas as leituras devem 
proporcionar o prazer de ler e isso dependerá do exemplo de comporta-
mento leitor que o professor oferecerá aos seus alunos.

Aprender a ler e ler para aprender requer esforço diário do pro-
fessor e do aluno.
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 1Sobre a leitura realizada pelo aluno, é bom lembrar:
A compreensão de como funciona o sistema alfabético de escrita é uma 

valiosa conquista dos alunos, e esta deve ser valorizada. Essa competência não 
garante que consigam ler com fluência e autonomia todos os tipos de texto. 
Isso acontece gradativamente no decorrer de toda a vida. Quando chegam ao 
3.º ano, mesmo que estejam com hipótese de escrita alfabética, muitos alunos 
ainda sentem dificuldades para ler os textos apresentados pela escola. É im-
portante contarem com o apoio e colaboração do professor para desenvolver 
essa autonomia.

O professor precisa criar condições para que os alunos se tornem cada vez 
mais competentes na leitura dos mais variados gêneros. Ele deve promover 
situações que se alternem entre ouvir a leitura e ler por si mesmo. 

Quando o professor lê de forma compartilhada ou colaborativa, os alunos de-
vem acompanhar a leitura com o mesmo texto em mãos. Esse procedimento deve 
acontecer com regularidade, com textos variados, incorporando-os a sua rotina. 
Adote esse procedimento também para ler textos das demais áreas de conhecimen-
to. Diariamente, leia e mostre aos alunos como se faz para ler com diferentes fina-
lidades. Selecione diferentes gêneros textuais e proponha leituras com propósitos 
variados. Por exemplo:

• a regra de um jogo simples que será jogado;
• uma quadrinha para ser recitada em casa;
• uma piada ou adivinha para contar aos amigos;
• uma reportagem ou notícia de jornal ou revista para comentar com os 

colegas;
• um poema para declamar;
• Um texto com informações ou curiosidades científicas ou históricas para 

se saber mais sobre o assunto, etc.

Percebeu as palavras grifadas? Quem lê, lê por algum motivo, com al-
guma finalidade. Na escola, ler todos os dias com diferentes finalidades, 
mostra aos iniciantes na leitura a função que ela tem na vida.

Todavia, é papel fundamental do professor ensinar como se faz. Observe as 
orientações gerais para a leitura do aluno:

1. Antes de entregar as cópias dos textos para os alunos, converse com eles a 
respeito do que vão ler: o que é; para que irão ler; qual o conteúdo.

2. Leia para eles, solicitando que acompanhem sua leitura com o texto em 
mãos.

3. Diga para lerem sozinhos, em silêncio. 
4. Convide-os para ler em voz alta, procurando adequar a atividade às 

condições de cada um. Os que se sentirem mais seguros podem ler tre-
chos maiores. Os demais podem optar por ler um trecho junto com 
você: você começa a ler, o aluno lê em seguida. É possível que alguns 
alunos se adiantem e outros se atrasem.

5. Faça pausas de vez em quando para que todos o acompanhem: ajude-os 
a localizar um fragmento e encontrar nele em que ponto do texto está 
a leitura.

6. Planeje perguntas para fazer aos alunos sobre o conteúdo do texto lido 
e mostre a eles que é preciso voltar à leitura de determinados trechos 
para procurar a resposta.
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UNIDADE 2
Conto popular

Objetivos:

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

• Explicar e ouvir com atenção instruções e assuntos pesquisados em 
diferentes fontes.

• Ouvir com atenção textos lidos ou contados.

• Recitar e ler textos.

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

• Inferir, com ajuda do professor, informações implícitas nos textos li-
dos.

• Analisar (em parceria, com a ajuda do professor) a qualidade de tex-
tos bem escritos.

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

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

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

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

narrativas de temática fantástica e divertida pertencentes à tradição oral. 
Ler, entender esses contos e refletir sobre eles é uma forma de estudar os 
valores históricos desse gênero textual, que une gerações e povos distantes 
no tempo e no espaço. Professor, é fundamental ler diariamente bons textos 
para os alunos, tendo como objetivo ampliar o repertório literário deles e 
aproximá-los, cada vez mais, das características de cada gênero. Por isso, a 
proposta desta unidade de estudo é apresentar aos alunos contos populares, 
incentivando-os a recontá-los oralmente. Essa maneira de trabalhar, além de 
despertar neles o prazer da leitura por meio desse gênero textual, valoriza a 
tradição oral.

É importante que você possibilite aos alunos o contato diário e sistemático 
com diversos tipos e gêneros textuais, em diferentes momentos da rotina. Por 
isso, além do momento diário em que você realiza uma leitura em voz alta 
para eles, promova também rodas de leituras em sala de aula e visite com os 
alunos semanalmente a biblioteca para manuseio e retiradas de livros. Apro-
veite para possibilitar aos alunos momentos de leitura em duplas na própria 
biblioteca, momentos em que você também lê, mostrando a eles que você 
também lê, gosta e se interessa pela leitura, ou seja, mostrando a eles com-
portamentos leitores.

Na Roda de conversa, inicie uma situação de diálogo que aguce a reflexão 
sobre o significado da palavra popular. Por que conto popular? De onde sur-
giram esses contos para serem chamados de populares? Qual é a relação que 
essa palavra tem com a palavra povo? Leve para esse momento inicial um dos 
livros indicados na seção Leia mais ou outro de sua preferência para realizar 
a leitura em voz alta para os alunos. Prepare essa leitura com antecedência e 
capriche na escolha do conto, para garantir motivação da turma.

A história que será apresentada na Hora do desafio foi colhida a partir de 
relatos orais. Foi recontada pelo autor, de acordo com o seu entendimento. Aí 
está mais uma prova de que a oralidade continua viva, sonora e relembrada 
pelas pessoas que reconhecem o valor da sabedoria de um povo. Os contos 
partem da tradição popular, sendo indeterminada sua autoria, mas, ao longo 
dos tempos, compilados e registrados por escrito por diferentes estudiosos 
(etnólogos, folcloristas, escritores), que se tornaram autores de versões adap-
tadas. Apresente Pedro Malasartes aos alunos, como uma personagem famosa 
de contos populares. Apresente-lhes também Luís da Câmara Cascudo, um 
estudioso escritor brasileiro que coletou contos orais de nosso país e os escre-
veu, como os Irmãos Grimm fizeram com os contos clássicos. Há excelentes 
resumos biográficos de Câmara Cascudo em seus livros, disponíveis nas biblio-
tecas escolares. Vale lembrar as principais características do gênero textual 
conto.
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O conto popular, como gênero, apresenta quatro características funda-

mentais:

• Antiguidade: o conteúdo de um conto, contado numa determinada época 
e em um determinado lugar, pode ter sofrido transformações ao longo do 
tempo, porém sua essência é a mesma de um conto remoto, contado em 
época e lugar completamente diferentes. Assim, em sua raiz, os contos 
relatam conteúdos comuns referentes à essência dos homens.

• Anonimato de autoria: os contos populares têm como característica o 
autor anônimo; não se sabe quem foi o criador da história, portanto, 
ela é considerada criação do povo.

• Capacidade de persistir no tempo: os contos populares seriam codifica-
dos numa linguagem simbólica e universal capaz de ser compreendida 
por homens de todas as épocas e lugares. Isso explicaria sua capacidade 
de persistir no tempo.

• Modo de transmissão: os contos populares são transmitidos oralmente, 
contados ou cantados; os contos são transmitidos de pais para filhos, 
ao longo das gerações

Hora do desafio
Para realizar a atividade 1, primeiro pergunte aos alunos qual assunto um 

conto popular com o título “A árvore que dava dinheiro” sugere? Ouça com 
atenção as inferências que fizerem e então leia o texto, sem interrupções, 
com boa entonação. Ao terminar, cheque se as opiniões que deram coinci-
diram com as suposições iniciais ou se coincidiram com as informações que 
o texto traz. Depois, numa segunda leitura, leia o texto compassadamente, 
dando ênfase aos sinais de pontuação e, numa terceira leitura, divida o texto 
conforme a fala das personagens: faça você a parte do narrador, escolha um 
aluno para fazer as falas de Pedro Malasartes e outro para ler as falas do boia-
deiro. Explique aos alunos que toda vez que aparece o travessão é sinal que 
mudou a personagem que fala. Essa estratégia de leitura auxilia-os a compre-
ender melhor a estrutura do diálogo. 

Desenvolva as atividades 2, 3, 4, 5 e 6 oral e coletivamente, mostrando 
aos alunos que é necessário voltar ao texto para recuperar as informações so-
licitadas. Faça junto com eles. Releia e relembre as orientações para a leitura 
do aluno, descritas no final da unidade 1. 

A partir das questões propostas na atividade 7, reflita com os alunos sobre 
a mentira retratada neste conto. Para comparar e contrastar com o conto 
lido, leia para eles um conto que traz uma mensagem sobre a honestidade e 
que se encontra no Caderno de leitura, cujo título é “A flor da honestidade”.

Para a leitura do conto proposto na atividade 8, siga as mesmas orienta-
ções indicadas para a realização da leitura do texto pelo aluno, que se encon-
tra no final da unidade 1.

Na atividade 9, oriente o trabalho em duplas (duplas planejadas cuidado-
samente por você, professor) e aproveite para verificar se os alunos já estão 
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 2incorporando a suas práticas de leitura o procedimento de voltar ao texto 
para procurar as informações solicitadas. Quando terminarem, faça a revisão 
coletiva, incentivando a participação de todos e solicitando que os alunos jus-
tifiquem e mostrem em que trecho do texto buscaram as informações. 

A atividade 10 permite que os alunos comparem os dois textos lidos nas ativi-
dades anteriores e expressem sua opinião pessoal. Professor, incentive a partici-
pação de todos e valorize esse momento, enfatizando a importância do respeito 
pela opinião de cada um. Não deixe que os alunos mais tímidos fiquem sem vez 
e voz, e que os mais falantes dominem todas as atenções do momento.

As atividades 11 e 12 trazem personagens cujas falas apresentam marcas 
de oralidade típicas de determinadas regiões do Brasil. Converse com os alu-
nos que toda língua apresenta variações sociolinguísticas que diferenciam o 
modo como determinado grupo de pessoas fala, dependendo do grupo social 
ao qual pertencem, idade, região, gênero, etc. Mostre a eles que nesses tex-
tos o autor quer evidenciar a forma de falar “caipira” de pessoas simples, em 
seu cotidiano. Todavia, alerte-os de que, em situações formais, principalmen-
te de escrita, há convenções em nossa Língua, segundo as quais, não podemos 
usar esse tipo de linguagem para que não sejamos vítimas de preconceito 
linguístico.

Explique aos alunos que, quando as diferenças entre o jeito de falar de 
uma região e o de outra são poucas, podemos chamá-las de falar ou falares. 
No entanto, quando as diferenças são numerosas e sistemáticas, e atingem 
não só a pronúncia e o léxico, mas também a gramática, podemos chamar as 
variedades regionais de dialetos.

Professor, a atividade 13 é só para lembrar que você deve estar lendo 
diariamente muitos outros contos populares aos seus alunos. Na biblioteca da 
escola, você encontrará boas opções.

A atividade 14 dá início a uma sequência de produção textual. Nela está 
proposto um roteiro para que os alunos se preparem e executem um reconto 
oral. Organize os alunos em duplas para esta atividade. Ajude-os na escolha 
do conto a ser recontado. A esta altura, você já deve ter lido muitos contos 
populares e assim eles já devem ter um bom repertório para a escolha. Com 
a ajuda deles, liste na lousa ou em papel pardo todos os títulos já lidos e or-
ganize este momento, solicitando que cada dupla explique o motivo de suas 
escolhas. Nos dias subsequentes, reserve um momento da rotina para que os 
alunos releiam os textos escolhidos e possam começar a treinar o reconto em 
duplas, seguindo as orientações propostas na atividade. Ajude-os a pensar 
para quem irão recontar as histórias. Pode ser em casa, para um parente ou 
colega, adulto ou criança, ou mesmo na escola para os colegas de outra turma 
em um “evento” planejado e organizado por você e pela outra professora. O 
importante é que eles tenham essa possibilidade de recontar o conto. Em sala, 
em um dos momentos do treino do reconto, eleja três duplas para recontarem 
e serem avaliadas pelos amigos, utilizando a tabela proposta, no final deste 
parágrafo. Oriente os demais alunos como eles farão para avaliar seus cole-
gas. Converse e explique muito bem a eles que essa prática ajuda a melhorar 
o desenvolvimento de expressão de cada um na hora do reconto. De forma 
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alguma, ela deve servir para ridicularizar os colegas, muito pelo contrário. 
Diga-lhes que essa será uma prática constante e que nas próximas vezes eles 
trocarão de lugar: de avaliador, para avaliado. Para a escolha das três duplas, 
num primeiro momento, deixe que as próprias crianças se manifestem em 
querer realizar o reconto, depois, aos poucos, em outras oportunidades, vá 
encorajando os mais tímidos. Que tal chamar este momento de “avaliar para 
melhorar” ou “como ser um bom crítico”?

O que fazer para ser um bom crítico:

Muito bom Bom Precisa 
melhorar

As falas foram ditas com 
naturalidade?

Deu para ouvir bem?

As vozes fi caram de acordo com as 
personagens?
O modo de falar combinou com as 
situações?
As expressões combinaram com as 
personagens e com as situações?

Somente após encerrada a tarefa do reconto, proponha a produção escrita 
da atividade 15. Ela deverá ser realizada pelas mesmas duplas que realizaram 
o reconto, uma vez que elas têm o conhecimento do enredo do conto escolhido. 
Mas é de suma importância que antes de dar início ao primeiro rascunho de suas 
produções escritas, você retome com os alunos, coletivamente, os procedimentos 
necessários para o planejamento, rascunho e revisão que deverão fazer. Explique-
lhes que você irá transcrever o roteiro proposto a seguir na lousa ou em papel 
pardo para que possam consultar na hora do planejamento de seus textos e deci-
da junto com eles para quem irão escrever (para expor na Feira Literária, para os 
colegas de uma outra classe, para a biblioteca da escola, etc.).

a) Releiam o conto escolhido.
b) Discutam como poderia ser um final diferente para o conto 

escolhido.
c) Listem as decisões que tomaram.
d) Na hora de escrever o primeiro rascunho, um vai ditar e revi-

sar o texto e o outro vai escrevê-lo. Lembrem-se de prestar 
atenção na escrita correta das palavras e de escrever com le-
tra legível.

e) Releiam o texto para verificar se não esqueceram de nenhum 
detalhe ou se gostariam de mudar alguma coisa e, caso neces-
sário, passem o texto a limpo. 

f) Cada dupla lerá para a classe o final diferente produzido.
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 2Em continuidade, em um outro momento, que não deve ser no mesmo dia 
da escrita do primeiro rascunho, lembre-os da necessidade de revisar os pró-
prios textos e proponha o roteiro a seguir, que também deve ser transcrito na 
lousa para consulta e acompanhamento dos alunos.

Ficha de revisão para o fi nal do conto que criamos sim não

O novo fi nal que criamos está claro e compreensível para quem lê?

Colocamos os sinais de pontuações adequados?

As palavras estão escritas corretamente, respeitando a 
ortografi a e acentuação?
Colocamos os nomes das personagens corretamente?
Utilizamos letra maiúscula no início dos parágrafos, após o 
ponto fi nal e nos nomes próprios?
As palavras estão segmentadas convencionalmente?
A letra está legível?

Nosso texto está limpo? (sem borrões)

As atividades 16, 17, 18, 20 e 21 trazem uma sequência que tem por 
objetivo fazer com que os alunos reflitam e entendam algumas irregularida-
des da língua portuguesa: Quando utilizar na escrita c, s ou ç? Desenvolva 
as atividades com os alunos na ordem proposta para que primeiro possam 
pensar a respeito da escrita de determinadas palavras e, então, com sua 
ajuda, chegarem às novas descobertas. Siga as mesmas orientações para a 
construção de cartazes com as regras das descobertas, propostas na sequên-
cia das atividades 24, 25, e 26 da unidade 1.

Para a realização da atividade 19, leia as regras do jogo disponíveis no 
Caderno de Leitura presente no Livro do Aluno, página  129.

Leia mais!
Siga as mesmas orientações da unidade 1.

Pense e responda
Siga as mesmas orientações da unidade 1.

Outras sugestões

• Peça que os alunos pesquisem com os familiares, na internet ou na 
biblioteca, outros contos para serem lidos e contados em classe.

• Em parceria com o professor de Arte, planeje e ensaie a dramatiza-
ção de um conto para apresentar em algum evento da escola ou até, 
quem sabe, na Feira Literária. Faça uma votação para eleger o conto 
favorito da turma!
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UNIDADE 1
A matemática não falta nas 
festas!

Objetivos:

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

• Construir os significados das operações de adição e subtração, identi-
ficando que uma mesma operação está relacionada a problemas dife-
rentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pela aplicação 
de diferentes operações.

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

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

Início de conversa

A matemática é uma linguagem universal presente na resolução de pro-
blemas da vida cotidiana, nas aplicações no mundo do trabalho e como 
instrumento para a construção de conhecimentos em outras áreas. Para 
tanto, é imprescindível o ensino centrado em procedimentos providos de 
significado para o aluno, em práticas associadas ao reconhecimento de 
problemas, à busca e seleção de informações e à tomada de decisões, 
capacidades estas intrinsecamente relacionadas à construção do conheci-
mento matemático. 
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 1Em seu dia a dia, os alunos se deparam com uma série de situações e 
desenvolvem capacidades para enfrentá-las. Essas capacidades lhes per-
mitem, entre outras coisas, reconhecer problemas, buscar e selecionar 
informações, tomar decisões e avaliar a eficácia de suas resoluções. Na 
escola, o ensino da Matemática pode e deve potencializar essas capacida-
des, ampliando as possibilidades dos alunos de compreender e transformar 
a realidade. 

Na busca de uma nova prática, é preciso considerar que a Matemática é 
um componente importante na construção da cidadania, na medida em que 
a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e re-
cursos tecnológicos, dos quais os cidadãos têm o direito de se apropriar. 

A Matemática tem como base a análise e a reflexão. Deve ser ensinada 
visando às capacidades dos alunos de resolver problemas, compreender e 
transformar sua realidade. Para isso, é importante que eles “falem” e “es-
crevam” sobre a Matemática, trabalhando com representações gráficas, 
desenhos, construções, esquemas, tabelas, etc., aprendendo a organizar 
e a tratar dados. 

O significado da Matemática, para os alunos, resulta das conexões que 
eles estabelecem entre essa área e as demais, entre ela e seu cotidiano e 
das conexões entre os diferentes temas matemáticos. 

O conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como his-
toricamente construído e em permanente transformação. O contexto his-
tórico lhes permitirá compreender a Matemática em sua prática filosófica, 
científica e social e contribui para a compreensão do lugar que ela tem no 
mundo. 

Disponível em: <http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2001/mat/mat0.htm>. 
Acesso em: 1 jul. 2010. (Adaptado).

Com o encaminhamento das questões da Roda de conversa, o aluno per-
ceberá que a matemática está presente em todas as situações vivenciadas, 
pois qualquer situação envolve um aspecto da matemática: tempo, forma, 
medida, comparação, números, velocidade, temperatura, etc. Portanto, 
também está presente nas festas, seja de aniversário, religiosas ou típicas, 
como as festas de peão.

Para início de conversa, comente com os alunos que essas festas são 
programadas para determinada data e são previstos também: o número de 
participantes e de frequentadores; hora de início e término das apresen-
tações; ordem de premiação; tempo de cada apresentação, etc. Estas são 
questões resolvidas com o conhecimento matemático o qual, às vezes, não 
é percebido. Estimule o aluno a apresentar outras situações ou festas nas 
quais precisamos da matemática.
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Hora do desafio

Proponha a leitura do texto indicado na atividade 1 e solicite aos alunos 
que destaquem todas as situações que envolvam a matemática. Ao observa-
rem a imagem, poderão fazer uma estimativa do número de pessoas presentes 
numa festa do peão, no momento em que ela ocorreu. 

Professor, deixe que troquem ideias, levantem hipóteses e façam inferên-
cias sobre a representação numérica de 26 milhões, utilizando números, sem 
a necessidade de sistematização.

Na atividade 1, aproveite para explorar a contagem de 1 000 em 1 000, 
registrando os milhares exatos até 10 000. Você poderá ampliar essa questão, 
solicitando o registro de uma sequência numérica compreendida entre 5 950 
e 6 050, por exemplo. Explore essa sequência, pedindo que eles destaquem 
números pares e ímpares, sucessor e antecessor, valor posicional de determi-
nado algarismo, ordens e classes, maior e menor, etc.  

Na questão seguinte, deverão completar as lacunas nas frases, escrevendo 
os números por extenso. Da mesma forma, você poderá aproveitar esses nú-
meros para encaminhar questões propostas no item anterior, fazer represen-
tações no ábaco de papel, com o material dourado, etc. 

Na atividade 2, aproveite para rever o conceito de dúzia, meia dúzia, duas 
dúzias e sua aplicação no dia a dia. Depois de elaborarem uma estimativa 
equivalente a 1 000 dúzias, solicite que façam a conferência na calculadora, 
verificando se houve aproximação da estimativa com o resultado real: o cál-
culo estimado foi maior ou menor? De quanto foi a diferença? 

Na atividade 3, utilize o cartaz “valor lugar” (ábaco de papel) para fazer a 
decomposição do número pelo processo aditivo, como está sugerido no Livro 
do aluno, indicando ordens e classes.

Peça aos alunos para fazer a decomposição de outra maneira. Deixe que 
façam suas descobertas e socializem. Se não houver acertos, apresente a de-
composição pelo processo multiplicativo:

5 x 1 000 + 7 x 100 + 8 x 10 + 4 = ......................

Para descobrir o número correspondente à quantia de refrigerantes vendi-
da no segundo dia, deverão compor o número indicado, representando-o no 
ábaco e com o material dourado.
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 1Observe que, nesse caso, está sendo trabalhada a noção da centena vazia e 
a representação do zero. Apresente outras questões com ordens vazias, sendo 
representadas pelo zero.

Seguindo as propostas, estarão efetuando uma adição para calcular a venda 
de refrigerantes nos dois dias, o que resultará em 8 879 refrigerantes. Ques-
tione-os sobre o valor posicional do algarismo 8 nessa representação numéri-
ca. E se fosse vendido um refrigerante a mais, somariam 8 880, e qual seria o 
valor posicional do algarismo 8 nesse caso?

A atividade 4 retoma o conceito de números ordinais até o 25.º, em um pri-
meiro momento, ampliando até o 32.º, com a chegada de mais sete pessoas.

A atividade 5 sugere uma sequência de questões que abordam os números 
naturais de diferentes maneiras, favorecendo a compreensão do aluno na apli-
cação do sistema de numeração de forma reflexiva.

A atividade 6 objetiva trabalhar o algoritmo da adição, somando unidades, 
dezenas e centenas, com reserva para a ordem das dezenas.

Observe que as operações serão efetuadas nas linhas e colunas.

Na atividade 7, para saber quantos sanduíches Dona Clara preparou a mais, 
está sendo enfocada a ideia comparativa da subtração. 

Para facilitar a compreensão do aluno, quando ele utilizar o recurso na 
ordem das dezenas, encaminhe as operações com o auxílio de materiais con-
cretos: ábaco e material dourado, com o qual ele deve desfazer um agrupa-
mento das dezenas, unir com as unidades, pois não há unidades suficientes 
para efetuar a subtração.

C D U C D U

–
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A atividade apresentada no Livro do aluno é apenas um exemplo. Para 
a compreensão desse processo, apresente outras situações do cotidiano nas 
quais o aluno deverá aplicar esse recurso.

A atividade 8 associa a soma de parcelas iguais com a multiplicação, 
nesse caso, explorando a tabuada do 5. Solicite aos alunos que registrem a 
sequência numérica de 1 a 50, destacando os números na contagem de 5 em 
5. Questione-os: o que observaram ao relacionar os números destacados com 
a tabuada do 5?

Seguindo o exemplo do quadro organizado para a tabuada do 5, oriente a 
organização do quadro para a tabuada do 4.

Em seguida, oriente o registro da contagem de 2 em 2; de 3 em 3; de 4 em 
4; de 5 em 5, completando a grade numérica da multiplicação. Para usá-la, 
deverão consultar linha e coluna para encontrar o resultado correspondente 
no ponto de encontro, isto é, 4 (na linha), 6 (na coluna), traçando as linhas 
até que se encontre o resultado da multiplicação, 24.

A atividade 9 explora a ideia repartitiva da divisão, ou seja, repartir uma 
determinada quantidade igualmente pela metade. Realize-a passo a passo 
com os alunos. Dê outros exemplos. Observe quais alunos estão apresentan-
do dúvidas e faça intervenções individuais. Todos precisam entender que há 
inúmeras formas de se resolver a operação da divisão e que essa é uma das 
formas mais econômicas e rápidas. Explore o nome dos sinais [:] e [=], o divi-
dendo, o quociente e o resto.

A divisão também pode ser representada assim: 

C D U

3 9 2

_ 3 5 3

0 3 9

8 10
12
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 - 4 24

08

-   8

0

Em outro momento, apresente outro raciocínio:

D U

4 8 2

2 4

D U

Dividimos 1.º as 4 dezenas. Ficaram duas dezenas em cada grupo = 20.

Sobraram 8 unidades, que também foram repartidas em dois grupos = 
quatro unidades em cada grupo = 4.

20 + 4 = 24 jovens em cada ônibus.

Somente depois de realizarem várias divisões dessa forma, apresente o 
processo breve.

Observe que as situações-problema da atividade 10 envolvem noções de 
compra, venda e troco. Dramatize as situações em sala de aula, utilizando as 
cédulas e moedas do encarte, efetuando as somas e subtrações com registro 
do algoritmo. 

 A situação apresentada na questão (c) envolve a multiplicação. Você pode 
encaminhar a resolução pela soma de parcelas iguais e pelo uso da grade 
numérica da multiplicação da atividade 8. Aproveite a tabela de preços para 
propor outras situações-problema que envolvam adição, subtração e multipli-
cação na compra e venda dos produtos.

A atividade 11 tem a finalidade de explorar o conceito de número fra-
cionário, iniciando com a metade, ou 1

2
, para em seguida apresentar outras 

situações: 1
4
; 3
4
; 1
5

. Para facilitar a compreensão do aluno, utilize folhas de 

papel sulfite, repartindo-as em duas partes, em seguida, em 4 partes. Enfati-
ze o conceito de número fracionário: um inteiro dividido em partes iguais. Em 
quantas partes se divide esse inteiro? 4 partes que representam o denomina-
dor no número fracionário. Ao usar, tomar, consumir algumas dessas partes, 
por exemplo, 3, esse símbolo estará representando o numerador no número 
fracionário.   

dividendo

resto

quociente
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Apresente várias situações de composição e decomposição de inteiros, com ma-
terial concreto, para que os alunos se familiarizem com a representação fracioná-
ria.

Solicite que relacionem essa situação com outras situações de uso no coti-
diano. Por exemplo: quem usa meias 3

4
 na sala? Quem tem um casaco 7

8
 Quem 

já foi a uma loja e comprou 1
2
 metro de plástico para encapar cadernos? Quem 

já utilizou 3
4
 de xícara de leite numa receita? Etc.

A atividade 12 apresenta um gráfico para que os alunos façam a leitura dos 
dados registrados. Solicite que completem a tabela com as informações e oriente 
a resolução das situações-problema. 

Primeiramente, eles deverão indicar a diferença entre o dia de maior e 
menor venda, calculando por meio da ideia comparativa de subtração.

Em seguida, organize a turma em duplas e oriente a elaboração de situa-
ções-problema com os dados do gráfico ou da tabela. Poderá ser uma situação 
de adição e outra de subtração. Nesse momento, você estará promovendo a 
interdisciplinaridade com Língua Portuguesa, quando os alunos deverão elabo-
rar textos referentes às situações-problema para que o colega as resolva.

Solicite aos alunos que façam uma pesquisa com 5 pessoas da comunidade, 
investiguem qual a festa típica de sua preferência e coletem  dados para a ati-
vidade 13. Socialize as informações coletadas pelos alunos e organize uma ta-
bela. Encaminhe a montagem do gráfico de barras com a respectiva legenda. 

Você poderá ampliar essa atividade, fazendo a interdisciplinaridade com 
História, abordando as relações entre as manifestações culturais na socieda-
de. Como essas festividades eram comemoradas nos tempos antigos? Como são 
comemoradas atualmente? De que forma esses costumes chegaram até nossos 
dias? Referente às festividades das quais o aluno já participou, solicite que 
descreva as características delas.

Outras sugestões

• Crie situações-problema a partir de outras festas e eventos da ci-
dade: Festa da Tradição da Colônia Suíça de Indaiatuba, organizada 
no bairro de Helvétia, que reúne suíços e visitantes do mundo todo; 
Passo de Arte, evento realizado em julho, período no qual a cidade 
recebe mais de 3 mil bailarinos, que se apresentam numa das maiores 
competições de dança do Brasil.

• Pesquise a agenda cultural do município e a programação dos eventos 
que estejam acontecendo ou irão acontecer. Explore com os alunos a 
matemática a partir dos dados disponíveis nessa agenda. 
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 2UNIDADE 2
Ah! Se eu fosse o dono do tempo!

Objetivos:

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

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

Início de conversa

Saber o momento certo de descansar; aprontar a terra no período ideal 
para que tudo floresça; aproveitar os dias quentes e se preparar para o 
frio... Foram essas preocupações que levaram o homem a buscar o enten-
dimento do tempo.

A princípio bastou perceber que a claridade ia embora e junto com a 
escuridão vinha o cansaço. Dia e noite são os períodos de tempo mais fá-
ceis de compreender, pois a mudança externa é indiscutível.

Um objeto é fundamental para acompanhar tais mudanças: o relógio. 
Seu funcionamento permite dividir os dias – e noites – em pequenos perí-
odos essenciais para a rotina contemporânea. Depois os dias, que foram 
divididos pelo relógio, são reunidos em semanas, estas em meses, os me-
ses em ano, os anos em décadas, e assim por diante. Confuso? Talvez, mas 
eficaz.

Para marcar os intervalos de tempo fracionados do dia, o homem co-
meçou observando a variação da sombra de uma simples e rústica haste 
fincada no chão projetada pelos raios solares. Com o aperfeiçoamento 
desse marcador de tempo natural, criou-se os gnômons, dos relógios de 
sol.

A história da evolução dos diversos tipos de relógios reflete a cultura 
e a arte dos diferentes povos, assim como a evolução da ciência a serviço 
das necessidades do homem. Em todos os exemplos, a ciência e a mate-
mática estão presentes:

Clepsidra – Relógio de água (em que a água baixava de nível, gotejando 
em um recipiente, marcando as horas que passavam).
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Ampulheta - Relógio de areia (uma clepsidra toda fechada, transportá-
vel, à prova de vazamento, com a substituição da água pela areia).

Lamparina - Relógio de fogo (uma clepsidra em que o abaixamento do 
nível era devido ao consumo do azeite pela combustão). A clepsidra foi 
o medidor de tempo mais empregado na Antiguidade e ainda é possível 
encontrá-la em alguns lugares.

Outro exemplo importante é o relógio mecânico de pesos (uma evolu-
ção da clepsidra, com um dispositivo regulador do movimento de engre-
nagens, que mantém uma rotação regularmente razoável.

Surgiram depois os relógios de mola real, por volta de 1515, substituin-
do o peso que colocava em movimento os relógios. A aplicação do pêndulo 
aos relógios se deu graças ao astrônomo holandês Huygens, por volta de 
1657. Os relógios portáteis só puderam ser feitos depois da invenção da 
mola real. Quase todos eram de bolso e só no começo do século XX é que 
foram sendo substituídos pelos relógios de pulso, que hoje predominam.

Relógio elétrico - A eletricidade tornou-se mais um elemento impor-
tante na relojoaria. Após 1856, vários inventores construíram relógios de 
diferentes tipos, usando dispositivos eletromagnéticos de carga. Todos 
eles dependiam de uma fonte de energia e se difundiram mais tarde quan-
do surgiram as pilhas secas.

Relógio eletrônico de quartzo - Surgiu em 1930. Foi construído o pri-
meiro relógio a cristal de quartzo por Morrison, em Nova Iorque.

Os transistores chegaram, tornando possível a diminuição significativa 
de tamanho do relógio e a redução brusca do consumo de corrente elé-
trica.

Em 1954, inventaram o relógio atômico, que funciona à base de césio 
e é mais preciso que o de quartzo, chegando a medir intervalos de tempo 
da ordem de milionésimos de segundo.

BALDIN, Yuriko Yamamoto;  SALVADOR,  José Antônio.  A arte de medir o tempo e 
a matemática: do gnômon ao relógio atômico. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPN, 7, 1999, 

Londrina. Anais... Londrina: UEL , 1999.  p.1-4. Disponível em:< http://www.dm.ufscar.
br/~salvador/homepage/pro_ciencias_2002/materialdistribuido/Matematica/a_arte_

medir_o_tempo-e_a_matematica.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2012. (Adaptado).

Para que o aluno perceba como o relógio está presente no cotidiano das 
pessoas, na Roda de conversa, encaminhe a leitura do texto “As horas de Ho-
rácio”, que se encontra no Caderno de leitura. Encaminhe a conversa para in-
vestigar como os alunos percebem suas vidas reguladas pelos horários no dia a 
dia. Questione-os sobre as atitudes de Horácio: será que o menino tem razão 
de estar revoltado com a sua vida cheia de horas? Seria possível viver de outra 
forma? Como? Verifique como percebem a passagem do tempo demonstrado na 
natureza. Poderíamos ser donos do tempo? O que faríamos?

Analise também as ilustrações na abertura da unidade, identificando os di-
versos tipos de relógios.
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 2Hora do desafio

Para encaminhar a atividade 1, deixe os alunos trocarem ideias e formula-
rem hipóteses sobre as maneiras como o homem primitivo percebia o tempo. 
Após formularem as hipóteses e socializarem-nas com os colegas, encaminhe a 
leitura do texto informativo, confrontando-o com as hipóteses formuladas.

O texto afirma que o homem, querendo se tornar o senhor do tempo, criou 
uma máquina que acabou por escravizá-lo. Esse fato tem relação com a his-
tória de Horácio? 

Com o passar do tempo, o relógio tornou-se objeto de luxo, virou joia, 
adorno nas casas, nas igrejas, nas cidades, desde os tempos antigos, como é 
possível perceber na imagem da cidade de Roma, antes de Cristo. 

Um dos relógios mais famosos, que começou a funcionar no século passado, 
é o Big Ben, localizado na cidade de Londres. Aproveite para explorar a noção 
de século: quantos anos compõem um século? Em que século estamos vivendo? 
Quando teve início esse século? Qual será o próximo século? Quando terminará 
esse século para iniciar o próximo?

Dê continuidade à reflexão sobre a importância do relógio na vida das pes-
soas ao longo do tempo e solicite aos alunos que apontem os relógios que se 
destacam em Indaiatuba: na igreja, relógios digitais nas ruas, etc., conforme 
sugerido na atividade 2. Você poderá aproveitar essa atividade, com o auxílio 
de um mapa da cidade para consulta dos alunos, para encaminhar a locali-
zação da rua onde esses relógios se encontram. Poderão também pesquisar a 
história e o significado desses relógios para o município. Comente com eles 
sobre o relógio de sol localizado no Parque Ecológico.

Na atividade 3, peça aos alunos que registrem como organizam a vida em 
função do relógio: quantas horas dormem; a que horas se levantam; quanto 
tempo levam para tomar café e se preparar para começar as tarefas do dia; 
o que fazem no período da manhã; o que fazem no período da tarde; quantas 
horas estudam; quantas horas brincam; a que horas se alimentam; em que 
horário assistem à TV, etc. Como o relógio influi na vida familiar: a que horas 
os pais saem para o trabalho; em que horário fazem as refeições juntos; em 
que horário os pais retornam para casa; quantas horas trabalham fora de casa; 
qual o tempo gasto no transporte coletivo, etc.

Nessa questão, aproveite para explorar as noções de mais cedo; mais tar-
de; manhã, tarde e noite; antes, durante e depois.

Por exemplo: se você entra na escola às 8 horas, quantas horas deverá le-
vantar mais cedo para ter tempo suficiente para tomar o café da manhã, se 
preparar para sair de casa, realizar o trajeto de casa até a escola e chegar na 
hora certa?

Quando sua família faz as refeições juntas, conversam durante esse perío-
do? O que você costuma fazer depois do almoço ou do jantar?
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Aos sábados e domingos, você se levanta mais tarde em relação aos outros 
dias da semana?

Questione quantos minutos o aluno leva no trajeto que faz de casa até a 
escola; como dividimos a hora em minutos; o que significam os números e os 
traços entre os números, nos relógios analógicos.

Como as horas e os minutos são registrados nos relógios digitais?

Investigue se os alunos conhecem outras formas de medir o tempo. 

O que significa para eles o período de uma semana: quantos dias vivemos 
num período correspondente? Quantos dias da semana os pais trabalham e o 
aluno vai para a escola? Quantos dias são destinados para o descanso?

Essa atividade tem a finalidade de familiarizar aluno com a divisão da se-
mana em dias úteis e dias de descanso, aproveitando para explorar horas de 
trabalho, dias da semana e mês. Explore novamente o calendário para que 
identifiquem quantas semanas tem um mês; como os dias úteis estão repre-
sentados no calendário; e os dias de descanso; qual o dia da semana que vem 
antes do domingo e qual vem após, que atividades podemos realizar durante 
os finais de semana, etc. Aproveite para explicar aos alunos que o trabalhador 
do comércio e da indústria trabalha 44 horas semanais, tendo de completar 
sua jornada aos sábados pela manhã. Faça o cálculo na lousa. Já os funcioná-
rios públicos trabalham em média 40 horas semanais. Para o setor público e os 
bancos, o sábado não é considerado dia útil. Crie outras situações-problema, 
utilizando os dias úteis: Ana recebe seu salário no 5.º dia útil de cada mês. No 
próximo mês, em que dia receberá seu salário?

A atividade 4 vem reforçar as noções de horas, dias, semana, mês, rela-
cionando-as com o cálculo de horas de trabalho. Esses cálculos podem ser 
feitos pela ideia aditiva da multiplicação, somando parcelas iguais, ou pela 
tabuada.

Por exemplo: 8 horas de trabalho a 7 reais a hora =

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56 reais por dia.

Se recebe 56 reais por um dia de trabalho e a semana tem 7 dias =

56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 = 392 reais por semana.

Lance o desafio e deixe os alunos buscarem a solução. Se não encontrarem 
o caminho, proponha que resolvam o cálculo com o uso do ábaco ou do ma-
terial dourado para chegarem à resposta esperada. Eles poderão conferir o 
resultado na calculadora. 

O cálculo por ganho mensal poderá ser feito utilizando a grade numérica da 
tabuada, na unidade I. 

Exemplo: se alguém ganha 392 reais numa semana e o mês têm 4 semanas = 

392 X 4
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 2300 + 90 + 2 =  

300 x 4          90 x 4          2 x 4

1200 + 360+ 8 = 1586 

Encaminhe também a resolução, com o uso do ábaco e do material dourado.

Na sequência, encaminhe a atividade 5, explorando o sistema monetário 
brasileiro. Verifique o conhecimento prévio do aluno no manuseio do dinheiro, 
sua compreensão das cédulas e moedas, e do significado dos centavos. 

Apresente o símbolo R$, que identifica a representação do real, moeda 
que circula no Brasil, e é utilizada para quantificar o preço das mercadorias 
e produtos. Assim, o real serve para efetuar as trocas necessárias para obter 
tudo o que precisamos para nossa sobrevivência em nosso país.

As cédulas e moedas, que já foram retiradas do encarte, na unidade 1, 
devem ser aproveitadas para se fazer as trocas necessárias, ou seja, quantos 
centavos são necessários para completar R$ 1,00? Quantas moedas de R$ 0,50 
são necessárias para completar R$ 1,00? E R$ 1,50? Quais cédulas e moedas é 
preciso juntar para ter R$ 4,20? E R$ 8,60? Etc. 

Organize os alunos em duplas e peça que representem quantias maiores, 
reunindo as cédulas e moedas que possuem. Amplie essa atividade, dramati-
zando situações de compra e venda na sala de aula. Organize um bazar, com 
sucatas, para simular o comércio.

A atividade 6 apresenta algumas informações sobre Santos Dumond e Car-
tier, e situações-problema propostas a partir dessas informações.

A primeira questão poderá ser resolvida por meio da subtração. Trabalhe 
com os alunos a representação da operação no ábaco e com material dourado. 
Você também poderá encaminhar a resolução pela contagem de 10 em 10, a 
partir de 1904 até chegar ao ano vigente, efetuando a soma 10 + 10 + 10... A 
resolução pela contagem e soma de 10 e 10 torna-se mais fácil para o aluno 
nesse nível de escolaridade, sendo que, a subtração exige recurso na ordem 
das unidades e na ordem das centenas. 

A segunda questão exige duas operações — subtração e divisão:

320,00 – 50,00 = 270,00

270,00 : 5 = R$ 54,00

A divisão poderá ser realizada pelo processo longo ou breve. Da mesma 
forma, poderá ser feita a divisão da questão (c).

A última questão será resolvida pela ideia comparativa da subtração. 

Professor, sempre que o aluno apresentar dificuldades na compreensão da 
operação, volte ao uso do material de apoio (ábaco e material dourado).

A atividade 7 enfoca medidas de tempo e breves noções de economia, pre-
parando o aluno para compreender que nem tudo que se ganha deve ser gasto.
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Essa atividade poderá ser explorada, tanto na situação de gasto quanto de 
economia. Por exemplo: se Márcio ganha R$ 20,00 por semana e economiza 
R$ 5,00, quanto gasta na semana? Quanto gasta no mês? Quanto economiza? 

Ao abordar o percentual da economia ao final do ano, explique, de forma 
simples, o que significa receber juros. Segundo o Dicionário Houaiss da Lín-
gua Portuguesa (2000, p.1140), juros significa “ 1- quantia que remunera um 
credor pelo uso de seu dinheiro por parte de um devedor durante um período 
determinado, gera uma percentagem sobre o que foi emprestado; 2 - renda 
ou rendimento de capital investido.”

Você poderá explicar que: se Luiz emprestar R$ 10,00 para João, durante o 
período de uma semana, João devolverá R$ 11,00. Um real, que pagou a mais, 
será considerado os juros pagos pelo uso do dinheiro que pegou emprestado. 

Para calcular quanto ele economizou num ano, a resolução poderá ser en-
caminhada pela multiplicação 12 X 5 = 60.

60 + 20 (juros) = R$ 80,00 

 Outras sugestões

• Apresente outras situações de ganho, gasto e economia que envolvam 
medidas de tempo (dias, meses, ano, quinzena, trimestre, semes-
tre).

• Explore o relógio: a divisão da hora em minutos e os minutos em se-
gundos. Por exemplo: Marilu levantou-se às 7h15min. Ana levantou-se 
30 minutos mais cedo. A que horas Ana se levantou? Jair levantou 45 
minutos mais tarde que Ana. A que horas Jair se levantou? Trabalhe 
com a representação em relógio digital e analógico.

• Software recomendado: Buzz Light  – 2.ª série – Relógio. Explore tam-
bém, neste mesmo software aspectos trabalhados na unidade 1 – TV 
(frações), astronave (multiplicações) e labirinto (adição e subtra-
ção).
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 3UNIDADE 3
Criar é uma arte sem limites

Objetivos:

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

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

Início de conversa

Há uma relação entre a evolução do homem e sua constante necessi-
dade de transformar a natureza com a evolução dos conceitos matemá-
ticos, especialmente a geometria.

A evolução das noções geométricas, como formas e medidas, foi pos-
sível devido à capacidade e necessidade do homem em transformar a 
natureza buscando aumentar o seu conforto, permitindo a realização de 
construções, primeiramente precárias, as quais procurava aperfeiçoar à 
medida que acumulava conhecimentos. 

Na evolução, para o homem que ainda não produzia, ou seja, ape-
nas coletava da natureza o que precisava para sobreviver, o ponto de 
referência da organização do espaço é o próprio corpo não construindo 
relações entre os objetos. Essas relações, porém, irão se desenvolver 
à medida que o homem passa a produzir o seu alimento, possibilitando 
dar formas aos objetos, visando a sua utilidade e praticidade. Assim, 
ele recria os objetos encontrados na natureza sempre aperfeiçoando de 
acordo com sua necessidade, superando os limites da própria natureza. 
Supõe-se que este seria o princípio norteador para o ensino de geome-
tria. 

Essa suposição se baseia na ideia de que o homem, buscando aperfei-
çoar seu trabalho manual, desenvolve a noção abstrata de forma, vendo 
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o mundo inerentemente geométrico e passando a dominar as relações 
geométricas, conforme se pode comprovar nas construções do mundo 
antigo. 

Partindo da ideia de que o conceito geométrico possui importante 
papel na evolução do conhecimento humano, é de extrema necessida-
de que esse conteúdo seja incluído como componente curricular. Além 
disso, as relações geométricas são úteis em situações do cotidiano e 
possuem conexões com outras áreas do conhecimento da Matemática. 
“A geometria nos ajuda a representar e descrever de forma organizada 
o mundo em que vivemos.” (NCTM, 1991, p. 48). 

Por meio de um conhecimento geométrico bem estabelecido e or-
ganizado, os alunos desenvolvem o sentido sólido de relações espaciais 
que facilitarão a aprendizagem de ideias numéricas e de medição, além 
de ser fundamental para a realização de problemas a partir da constru-
ção de diagramas, desenhos que serão a representação geométrica do 
problema. 

“[...] a apreensão do conhecimento geométrico é importante para a for-

mação do pensamento como um instrumento intelectual que contribui 

para interpretar e agir sobre a realidade e para a construção do conheci-

mento matemático universal.” (LANNER; MOURA, 1994, p. 4).

Utilizando das contribuições teóricas de Piaget de que o aluno está 
em permanente contato com a realidade, objetos e pessoas, o que será 
fundamental para a construção de seu conhecimento sobre o mundo, en-
tende-se que a partir do espaço físico e de suas relações vai se produzin-
do a abstração. Deve ser explorada na aprendizagem da geometria, des-
ta forma, a comparação e investigação de situações que problematizem 
a relação entre os objetos de uso diário por meio de desenhos e figuras 
em diversas posições. Valoriza-se ainda, primeiramente, a exploração 
da experiência do aluno para depois sistematizar a geometria enquanto 
conhecimento científico, ou seja, não apenas transmitir o conceito, mas 
sim criá-lo, possibilitando maior facilidade em se comunicar em lingua-
gem geométrica.

Somente um ambiente rico de possibilidades de interações não é su-
ficiente para que o aluno elabore seu conhecimento. Neste momento, 
surge o papel fundamental do professor, como mediador deste conhe-
cimento geométrico elaborado. Sua intervenção deverá ser cuidadosa-
mente planejada com propostas que possibilitem aos alunos atividades 
significativas, a fim de desenvolver estruturas conceituais complexas, 
como aperfeiçoamento dos conceitos espaciais. 

Essa forma de conceber o ensino da geometria permitirá ao aluno 
uma maior compreensão da realidade em que vive, facilitando a com-
preensão de conhecimentos matemáticos futuros e não apenas assimi-
lando os conceitos, mas sim os construindo em seu intelecto para que 
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 3assim, possa visualizar os significados práticos que a Matemática traz e 
não sendo mero executante de exercícios mecânicos.

OS MOVIMENTOS qualitativos e quantitativos da iniciação escolar. Disponível em: 
<http://www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/cursos/ep155_2002/ep155/g1/Site/

resenhas.html>.  Acesso em: 20 jun. 2012. (Adaptado).

Encaminhar atividades, partindo da realidade, é uma etapa prazerosa, con-
siderando-se que tudo que nos cerca é geométrico.

Na Roda de conversa, os alunos terão oportunidade de observar duas obras 
de arte do homem que utilizam recursos da natureza.

Deixe que os alunos analisem as imagens e troquem ideias para concluir o 
que é inerente à natureza e o que foi produzido pela criatividade humana. 

Hora do desafio

Aproveite as imagens observadas na Roda de conversa para encaminhar a 
atividade 1. Os alunos devem completar o quadro com as figuras planas que 
identificaram nas imagens e a que sólido geométrico, ou forma de sólido, es-
sas figuras planas correspondem.

Se os alunos apresentarem dificuldade na identificação, volte à representa-
ção das figuras planas, traçando as faces dos sólidos geométricos.

Antes de encaminhar a atividade 2, investigue com os alunos se conhe-
cem jardins que são obras de arte esculpidas pelo homem e pela natureza. 
Questione-os: Como são os jardins da cidade onde ele mora? Existe arte nesses 
jardins?

Para encaminhar a atividade 2, providencie folhas de papel sulfite, sólidos 
geométricos ou embalagens com forma de sólidos. Contornando as faces des-
ses objetos, solicite aos alunos que criem um jardim com as formas geométri-
cas que escolherem.

Eles deverão pintar a obra que criaram e dar um título, com legenda.

Organize uma exposição dos trabalhos no mural da escola, convide outras 
turmas para visitação. Prepare os alunos para explicar suas criações: por que 
deram esse título, que formas utilizaram, onde gostariam de aplicar esse pro-
jeto de jardim, etc. 

Amplie a atividade 3, demonstrando semelhanças e diferenças entre as 
figuras planas e os sólidos geométricos.

Por exemplo: o quadrado tem 4 lados e 4 vértices. Uma face do cubo tem 
4 lados e 4 vértices.
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O retângulo tem 4 lados e 4 vértices. Uma face do paralelepípedo tem 4 
lados e 4 vértices.

Qual a semelhança entre o quadrado e o retângulo?

Qual a semelhança entre o cubo e o paralelepípedo?

Existe semelhança entre o quadrado e o triângulo? As duas são figuras pla-
nas, elas têm lados e vértices.

Estabeleça comparações entre o losango e o paralelogramo e destes com o 
quadrado e o retângulo.

Oriente as comparações entre os sólidos geométricos.

Na atividade 4, utilizando sólidos geométricos da escola, você poderá fa-
zer com os alunos uma montagem idêntica para explorar as noções: em cima, 
embaixo, à frente, atrás, à direita, à esquerda.

Depois, encaminhe as atividades propostas no Livro do aluno, analisando a 
obra de arte e as respectivas formas que a compõe.

Existem imagens que lembram as formas de sólido. Por exemplo, o objeto 
que está em cima do paralelepípedo lembra uma esfera deformada; o objeto 
que está em cima da imagem, que representa um cubo vazado, representa um 
cone cortado. 

Na atividade 5, solicite aos alunos que recortem do encarte os moldes de 
sólidos.

Peça a eles que pintem os moldes com lápis de cor, giz de cera ou tinta 
guache, e montem as formas. 

Organize equipes e oriente-as para que criem uma obra de arte com as 
formas que possuem.

Feita a obra, deverão criar um título e uma legenda e, em seguida, apre-
sentá-la aos colegas, descrevendo-a.

Faça uma exposição dos trabalhos e convide outras turmas para visitação. 
Nesse momento, você poderá fazer interdisciplinaridade com Língua Portu-
guesa, orientando a elaboração do convite para as demais turmas, integrantes  
da comunidade escolar e pais.

Cada equipe fará a apresentação de sua obra de arte. 

Antes de encaminhar a atividade 6, explore com os alunos as direções den-
tro da sala de aula e no pátio da escola: direita, esquerda, na frente, atrás, 
etc., para depois, resolver as questões propostas no Livro do aluno. Solicite o 
auxílio do professor de Educação Física nas atividades práticas. 

A atividade 7 propõe a construção de uma dobradura, seguindo as orien-
tações do texto instrucional. Professor, prepare-se antecipadamente, lendo e 
realizando cada passo, para que depois, em classe, junto com os alunos, você 
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 3possa orientá-los. É importante que você mostre a eles que lê as informações, 
entende-as e as executa, pois esse é o procedimento de leitor.

Terminada a dobradura, chegou a hora de propor o jogo! Ensine os alunos 
a realizar o movimento com os dedos para abrir e fechar a “unha de gato”. 
Explique a eles que, em duplas, o aluno que manipula a “unha de gato” pede 
para o colega dizer um número de 1 a 10, para saber quantos movimentos 
realizará. Quando parar, o outro colega escolhe um dos números aparentes 
e terá que descobrir qual é a forma geométrica escondida, a partir das dicas 
ou informações recebidas do colega que está movimentando a dobradura. O 
aluno que movimentar a dobradura, ao abri-la, deve ter cuidado para que o 
outro não veja a figura escondida. Para ele o desafio é oferecer dicas a partir 
das características e do conhecimento que possuem da figura geométrica.

Outras sugestões

• Na atividade 8, aproveite para explorar outros elementos que apare-
cem na imagem: faixa de segurança, semáforo para veículos e pedes-
tres. Você também pode discutir com a turma algumas atitudes das 
pessoas no trânsito, por exemplo, como o pedestre deve se compor-
tar sendo o principal responsável por sua segurança, como ele deve 
agir para atravessar ruas e avenidas.

• Organize com os alunos um dominó ou jogo da memória com os dese-
nhos das figuras geométricas.
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UNIDADE 1
Terra: um planeta em movimento

Objetivos:

• Examinar regularidades nos movimentos de objetos do cotidiano ou nos 
corpos celestes, iniciando a compreensão da Terra como planeta.

• Investigar formas de energia, observando e experimentando proprie-
dades da luz e calor do Sol, da energia do movimento e outras, bem 
como algumas interações entre a energia com os materiais, compre-
endendo o Sol como a principal fonte de luz e calor para o planeta.

• Comunicar de modo oral, escrito e por meio de desenhos outras re-
presentações gráficas, perguntas, suposições, dados e conclusões, 
valorizando as diferentes observações dos colegas e utilizando as in-
formações obtidas para justificar ideias e registros.

Início de conversa

Os alunos poderão compreender melhor o movimento aparente do Sol 
e dos astros no espaço, por intermédio de questões como as propostas na 
Roda de conversa. 

Quando se está dentro de um carro em movimento, a paisagem que se 
vê parece mover-se para trás quando o carro está indo para frente. No 
entanto, sabe-se que é o carro que se movimenta, e não a paisagem. O 
que se tem é apenas a impressão de um movimento ao qual se dá o nome 
de movimento aparente. Da mesma forma, o Sol descreve um movimento 
aparente no céu, porque quem se movimenta é a Terra, e não o Sol. Esse 
entendimento o aluno irá construir a partir das atividades que serão pro-
postas.

Hora do desafio

Para realizar a atividade 1, peça aos alunos que descrevam o que per-
ceberam à medida que foram girando.Questione-os sobre o que observam 
em relação aos objetos que estão na parede. O que ocorre é que estes 
parecem girar em sentido contrário, mas na realidade quem está girando 
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 1é o aluno.

Oriente-os que transfiram essa experiência para o que acontece com 
o planeta Terra. Ele também está girando em torno de seu próprio eixo, 
enquanto o céu, que está a sua volta, parece estar girando, porém, em 
sentido contrário. Na realidade a Terra gira, mas o Sol e as estrelas perma-
necem em seus lugares. 

Na atividade 2, leia com os alunos o texto sobre o movimento aparente 
do Sol e proponha uma discussão a partir dele. Leve-os a perceber que em-
bora lhes pareça que é o Sol que se move no céu, o que ocorre realmente 
é o movimento da Terra.

Leve para a sala de aula um globo terrestre. Mostre aos alunos o eixo 
do globo. Explique que ele representa o eixo imaginário da Terra e a sua 
inclinação.

Após realizar a experiência da atividade 3, incentive os alunos a dese-
nhar o que observaram em uma folha de sulfite e, após isso, a registrar no 
Livro do aluno suas conclusões. Explique a eles que esse giro que a Terra 
dá em torno de seu próprio eixo chama-se movimento de rotação e dura 
24 horas. Não percebemos esse movimento porque tudo o que está sobre a 
Terra se movimenta junto, ou seja, com a mesma velocidade.

Para desenvolver a atividade 4, leia o texto para os alunos e proponha 
que eles também leiam. 

Discuta com eles as questões propostas na atividade. Aproveite para 
conversar sobre a importância de se ter horário para dormir e sobre o 
tempo necessário para o organismo recuperar-se das atividades diárias. 
Discuta com eles esses hábitos, hora certa para dormir e para acordar, hora 
certa para se alimentar, para manter uma vida saudável.

Para realizar as atividades 5, 6 e 7, oriente os alunos que escolham 
uma data em que estejam em casa durante todo o dia, um domingo, por 
exemplo. A observação deverá ser realizada em três momentos do dia, ao 
amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Peça que façam esses registros 
sempre do mesmo ponto de referência, em forma de desenhos, colocando 
a hora de cada observação. Encaminhe uma discussão para comparar as 
observações registradas pelos alunos. Verifique qual a conclusão a que che-
garam em relação ao movimento e o desaparecimento do Sol no fim do dia.  
Comente também que mesmo em dias de chuva o Sol continua brilhando no 
espaço e que nesses dias ele simplesmente não é visível aqui da Terra.

Na atividade 8, leia o texto sobre uma experiência vivida por duas crian-
çase e peça aos alunos que reflitam sobre o que pode ter acontecido com 
a sombra da estaca. Faça algumas perguntas como: Por que será que as 
crianças observaram a sombra em vários horários do dia? Você já observou 
alguma vez a sua sombra? O que percebeu?

Na atividade 9, os alunos terão a oportunidade de observar uma sombra 
para chegar as suas próprias conclusões. É muito importante que sejam 
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O QUE OBSERVEI: 

DESENHE A POSIÇÃO DAS SOMBRAS DO QUE VOCÊ OBSERVOU:

LOCAL:

HORÁRIO:

1.o MOMENTO

feitos os registros. Peça que a eles que marquem a posição da sombra 
com giz. Em seguida, oriente-os para montar uma tabela, como no modelo 
acima. Essa tabela deve ser preenchida com os seguintes dados para cada 
momento observado: início, meio e final do experimento.

A observação das sombras é uma forma lúdica de propiciar situações 
de discussão que contribuam para o entendimento futuro desse conceito. 



199

U
ni

da
de

 1Faça questionamentos como: Em que hora do dia as sombras são menores? 
Por que isso acontece?

Outras sugestões

• Leia para os alunos o livro O teatro de sombras de Ofélia, de Mi-
chael Ende Friedrich Hechelmann. A obra traz a história de uma 
sombra que tem a vida modificada depois de dar abrigo a um grupo 
de sombras. Estimule a discussão sobre por que e como elas apare-
cem. Elas só existem de dia ou à noite também? Nossa sombra fica 
sempre atrás de nós?

• Depois, com uma lanterna, em uma sala escura, aproxime e afaste 
o facho de luz da parede, mostrando como a projeção diminui e 
cresce. Desligue a lanterna e pergunte sobre a relação entre luz e 
sombra: uma existe sem a outra? Você pode neste momento intro-
duzir algumas palavras com nomenclatura correta, como objeto e 
anteparo. É importante que tudo o que observarem seja relatado 
e registrado por meio de desenhos.

• Interdisciplinaridade: sugira brincadeiras, como pega-pega das 
sombras, com o professor de Educação Física.

• Fotografar as sombras sobre diferentes superfícies (grama, terra, 
cimento, água). Com base nas observações, peça aos alunos que 
formulem hipóteses e as registrem no caderno. Retome sempre 
que necessário o conteúdo do livro sobre as sombras.

• Organize experiências em grupo para testar as hipóteses que fo-
rem cogitadas. Questione os alunos em relação à fonte de projeção 
de luz: artificial (lanterna), fonte secundária; e luz natural (Sol), 
fonte primária. Coloque um objeto sob a luz do Sol e leve a turma 
até o local onde você o colocou para para observá-lo de hora em 
hora e ver o que aconteceu.

• É importante manter um registro das atividades propostas, levando 
em conta indicadores, como o uso dos novos termos aprendidos em 
situações lúdicas, o modo como cada um lança mão de desenhos 
ou descrições e socializa suas ideias em grupo, o levantamento de 
questões e as formas de investigá-las, a curiosidade e o envolvi-
mento com o conteúdo trabalhado na unidade.

• Oriente os alunos como fazer um relógio de sol:
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Relógio de sol 

Inicie esse assunto, levantando questões como: seria possível andar 
sem relógio de pulso para ver as horas, durante o dia? A partir das res-
postas obtidas, explique que com uma garrafa PET é possível brincar 
com o Sol. Veja os passos da construção do relógio para ensinar aos seus 
alunos:

Material necessário 

- 1 garrafa de plástico transparente de 600 ml 

- 1 parafuso 

- 1 folha de papel 

- Régua 

- Barbante 

- Fita adesiva 

- Canetinha 

- Tesoura 

 1. O primeiro passo precisa ser feito por um adulto. Faça um furo no 
meio da tampinha e outro na base da garrafa, utilizando a ponta de uma 
faca aquecida ou com a ajuda de um alicate (segure um prego e aqueça 
a ponta dele no fogo), furando o plástico.

2. Passe o barbante pelo furo da base. Se a ponta não passar, enrole-a 
com a fita adesiva, pois isso facilita. Deixe 10 cm de barbante extra na 
base da garrafa. 

3. Dê um nó no barbante extra e prenda-o bem. Se você puxar e o 
nó passar para dentro da garrafa, puxe-o de volta e dê outro nó, pois o 
barbante tem que ficar preso na base.

4. Passe a corda pela tampa da garrafa e tampe-a. 

5. Estique bem o barbante e faça outro nó. O barbante de dentro da 
garrafa precisa estar bem esticado, senão o relógio não vai funcionar. 

6. Corte uma tira de papel. Ela deve medir a metade da volta da garra-
fa.  

7. Marque na tira espaços de 0,9 cm. Ao todo são 12 espaços. Faça 
as linhas com canetinha e coloque os números, do 6 ao 17 (que corres-
pondem das 6h às 18h), da direita para a esquerda - é assim que o Sol 
incide. 
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 18. Coloque a tira com os números voltados para dentro e prenda com 
a fita adesiva. 

9. O relógio está pronto. Para saber o horário, coloque a garrafa na 
direção norte-sul e a sombra vai mostrar bem a hora certa! 

COMO fazer: relógio de sol. Crescer, São Paulo. Disponível em: <http://
revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI1968-10524,00.html>. Acesso em: 21 

jun. 2012. (Adaptado).
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UNIDADE 1
As festas revelam a história

Objetivos:

• Identificar a relação entre manifestações culturais na sociedade bra-
sileira (festa junina, folclore, festa da primavera ou da árvore, Natal, 
etc.) e em outras culturas — indígenas e quilombolas.

• Identificar indícios da história do passado nas atividades culturais da 
localidade e em objetos e espaços de memória, como museus e cons-
truções preservadas.

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

• Identificar e registrar acontecimentos e suas sequências temporais, 
distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro, e 
diferenciando acontecimentos de curta, média e longa duração.

Início de conversa

O objetivo do ensino da História é formar pessoas reflexivas, críticas e com 
fundamentos para análise e intervenção consciente em seu cotidiano. Para 
isso, é importante possibilitar aos alunos reflexões sobre diferenças, seme-
lhanças, mudanças e permanências entre sociedades no tempo (nas relações 
entre o passado, o presente e o futuro) para que eles reflitam sobre a especi-
ficidade histórica da sociedade.

É preciso considerar, nos estudos, a inserção da pessoa no tempo e nos espa-
ços das culturas, sociedades, grupos sociais, entre os indivíduos, acontecimen-
tos e obras. Os fatos ganham relevância histórica quando são analisados na sua 
relação com outros acontecimentos, sejam eles contemporâneos ou não.

Para considerar os aspectos citados nos parágrafos anteriores, é necessá-
rio trabalhar com a análise de fontes históricas e suas diferentes linguagens 
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 1(imagens, textos, fotos, tabelas, gráficos, filmes, músicas, etc.), para que os 
alunos dominem conhecimentos que permitam localizar o tempo, analisar e 
“ler” paisagens, obras, discursos e valores.

O trabalho com as manifestações culturais prepara o aluno para reconhe-
cer e valorizar as particularidades, a diversidade e a pluralidade de culturas 
e sociedades, sem subjugar ou inferiorizar umas  às outras. As reflexões sobre 
valores sociais e a aquisição de atitudes, que contribuem para a convivência 
social democrática, direcionam para a formação da responsabilidade individu-
al e social na construção da realidade histórica vivida. 

Esses princípios e valores começam a ser explorados na Roda de conversa, 
quando o aluno poderá trocar ideias com os colegas, comentando sobre as fes-
tas típicas que acontecem nas diferentes regiões do Brasil. Quais dessas festas 
são conhecidas e o que as originou? O que transmitem para as gerações futuras? 
Peça aos alunos que descrevam as festividades das quais já participaram.

Hora do desafio

Na atividade 1, solicite aos alunos que listem, em colunas, as festividades 
realizadas na cidade, na escola e na família. Aproveite essa relação para que 
os alunos identifiquem indícios do passado nas atividades, na memória e na 
preservação das manifestações culturais da localidade. Eles podem realizar 
pesquisas em jornais antigos ou com os familiares, coletando fotos dessas fes-
tividades em outros tempos, comparando-as com as realizações atuais, des-
tacando o que permanece e o que mudou. Questione-os como esses costumes 
chegaram até os dias atuais.

Os alunos podem seguir o mesmo encaminhamento em relação às festivida-
des realizadas na escola e na família, destacando as datas dessas festas, em 
que década aconteceram, foi nesse século?

Na atividade 2, o estudo é encaminhado para quatro festas específicas: a 
festa do peão, a festa junina, a FENUI e a romaria. Organize um roteiro de 
entrevista, fazendo a interdisciplinaridade com Língua Portuguesa, para cole-
tar informações com pessoas da comunidade, investigando como aconteciam 
essas festividades no passado, como ocorrem no presente e quais são as pers-
pectivas para o futuro. 

Encaminhe as atividades propostas no Livro do aluno.

Peça aos alunos que socializem com os colegas as informações coletadas 
nas entrevistas. Registre-as na lousa e seja o mediador na produção de um 
texto coletivo (interdisciplinaridade com Língua Portuguesa), relatando o que 
as festas revelam, o que aprendemos, quais suas origens, o que transmitem, 
etc.
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Na atividade 3, deixe que os alunos formulem hipóteses que apontem como 

as manifestações culturais passam de geração para geração. Questione-os se 
conhecem algum acontecimento que era comemorado no passado e atualmen-
te não é mais. Por que esse fato deixou de ser importante? Qual o motivo de 
alguns fatos serem celebrados por longo tempo? 

Após a leitura do texto informativo, peça aos alunos que verifiquem se as 
hipóteses que formularam estão corretas e o que é necessário alterar.

A atividade 4 oferece aos alunos a oportunidade de refletir e analisar a 
cultura dos quilombos e a permanência dessas manifestações culturais nos  
usos e costumes atuais.

Encaminhe uma pesquisa em livros ou na internet sobre os quilombos ou 
comunidades quilombolas existentes no estado de São Paulo, o que motivou 
a formação dessas comunidades, como sobrevivem seus habitantes, quais as 
características que permaneceram desde os tempos em que se constituíram, 
etc.

Professor, para ampliar as informações, você pode entrar em contato com 
a Comunidade Negra de Indaiatuba (CONI) e convidar um representante para 
vir até a escola e falar sobre a herança cultural dos negros no Brasil. Profes-
sor, visite o site para maiores informações sobre os quilombos e comunidades 
quilombolas no Brasil <http://www.cpisp.org.br>.

A atividade 5 apresenta os costumes de uma tribo indígena da região do 
Alto Xingu. Oriente os alunos a localizar no mapa do Brasil a referida região. 

Encaminhe uma pesquisa sobre os índios que habitavam a região de Indaia-
tuba e quais eram suas manifestações culturais.

O texto apresenta um ritual dos índios do Xingu. Questione-os: o texto re-
vela alguma modificação nesse tipo de ritual dos tempos antigos para os dias 
atuais? Como é possível perceber esse fato? 

Na região de Indaiatuba, permanece alguma manifestação cultural originá-
ria dos indígenas que ali habitaram? Quais? Comente que a origem do nome de 
nossa cidade é indígena:

Indaiá: é o nome dado a algumas palmeiras muito elegantes, do 
gênero Attalea, cujos frutos são nozes grandes. O Indaiá, que era 
abundante em nossa cidade, é uma palmeira de porte baixo e ciclo 
de crescimento lento.

Tuba: palavra de origem tupi-guarani que significa abundância de 
plantas.

Indaiatuba: local de muitos Indaiás.

Disponível em: <http://historiadeindaiatuba.blogspot.com>. Acesso em: 14 jul. 2010.



205

U
ni

da
de

 1A atividade 6 proporciona um resgate histórico dos locais da cidade onde 
funcionavam indústrias, lojas de prestação de serviços, comércios, etc., e 
mobiliza os alunos a investigar as mudanças que ocorreram com o passar do 
tempo: nome de ruas, tipo de construções, transformação dos espaços, etc.

A pesquisa de propagandas em jornais da cidade, para estabelecer compa-
rações com as apresentadas no Livro do aluno de décadas passadas, é um tra-
balho que oportuniza a interdisciplinaridade com Língua Portuguesa. Observe 
com os alunos a linguagem utilizada hoje e em outros tempos, qual o produ-
to que estão anunciando, que recursos as propagandas utilizam atualmente, 
etc. 

Questione os alunos se esses tipos de serviço e produtos anunciados ainda 
existem no município. Eles foram substituídos por outro tipo de serviço e pro-
dutos? Quais?

A atividade 7 apresenta um local da cidade de Indaiatuba em 1947, onde 
ficavam a cadeia, a Câmara Municipal e a Prefeitura. Onde funcionam esses 
órgãos atualmente? Em que endereço estão localizados? Como são as constru-
ções onde eles funcionam? Qual é a finalidade desses órgãos para a comunida-
de hoje e em outros tempos? Atualmente, no local desses prédios, fica a Praça 
Prudente de Moraes, a fonte e o coreto.

Outras sugestões

• Organize um quadro com as manifestações culturais que permanecem 
na região de Indaiatuba.

Dos quilombolas Dos indígenas Outras etnias
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UNIDADE 1
Diversas paisagens

Objetivos:

• Reconhecer grupos sociais e seus vínculos (afetivos, familiares e so-
ciais) com o lugar e a paisagem na comunidade onde vive o aluno.

• Identificar ritmos do cotidiano, tais como deslocamentos para o tra-
balho e o lazer, e a organização dos meios de transporte.

• Reconhecer as características e os usos dos espaços públicos urbanos 
e rurais — festas, manifestações populares, parques, áreas protegi-
das, praças, dentre outros.

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

Início de conversa

É necessário trabalhar a Geografia com abordagens que busquem práticas 
pedagógicas que permitam apresentar aos alunos os diferentes aspectos de 
um mesmo fenômeno, em diferentes momentos da escolaridade, de modo que 
eles possam construir compreensões novas e mais complexas a seu respeito. 
O que se espera é que, dessa forma, eles desenvolvam a capacidade de iden-
tificar e refletir sobre diferentes aspectos da realidade, compreendendo a 
relação entre a sociedade e a natureza. 

Assim, ao se abordarem as diferentes paisagens que formam o meio rural 
e urbano, estaremos realizando o estudo da sociedade e da natureza de for-
ma conjunta. É importante que o aluno identifique que sociedade e natureza 
constituem a base material ou física sobre a qual o espaço geográfico é cons-
truído. 

Nesse contexto, as atividades propostas no Livro do aluno apresentam si-
tuações que oportunizarão aos alunos conhecer e utilizar esses procedimen-
tos por meio da observação de imagens que representam esses espaços, bem 
como pela descrição de observações do ambiente próximo, para que possam 
compreender, e até mesmo representar, os processos de construção do espaço 
e dos diferentes tipos de paisagens de um espaço rural e urbano.
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 1Hora do desafio
Na atividade 1, oriente os alunos a, depois de colar as imagens pesqui-

sadas, trocar de livro com um colega, observar  as fotos e ler as legendas. 
Incentive-os a conversar entre eles sobre o trabalho de cada um. Caso seja 
muito difícil encontrar as figuras com a pesquisa, em ultimo caso, peça a eles 
que desenhem as figuras solicitadas na atividade.

Explique a eles que os modos de vida urbana e rural fazem parte de dois 
tipos de sociedade com uma larga relação de interdependência. O campo for-
nece a alimentação e matérias-primas e a cidade produz as ferramentas, os 
artigos manufaturados, bem como a tecnologia.

Na atividade 2, comente com os alunos que a paisagem modificada pelo 
homem chama-se paisagem cultural ou artificial, e ela é o resultado das 
transformações que o homem faz na natureza. Essa paisagem é composta por 
plantações, casas, prédios, ruas, avenidas, pontes, iluminação elétrica, etc. 
Reflita com a turma os motivos pelos quais existem diferenças sociais entre 
uma comunidade e outra, como mostram as imagens representadas no Livro 
do aluno. Fale sobre as condições econômicas decorrentes do trabalho, quais 
os tipos de trabalho. Lance questionamentos como: o que poderá ser feito 
para que essas diferenças sociais sejam amenizadas? Comente com os alunos 
que, apesar de em nosso município as diferenças sociais existirem, não temos 
a presença de favelas ou bairros sem os recursos de saneamento básico.

A atividade 3 possibilita que você explique aos alunos que nas paisagens 
rurais predominam plantações, pastos ou áreas de reflorestamento. As cons-
truções humanas são mais distantes umas das outras e, normalmente, não 
existem edifícios. 

Embora se possa observar, nas paisagens rurais, grande quantidade de ele-
mentos naturais, como plantas, árvores e animais, não se pode dizer que essas 
paisagens foram criadas apenas pela natureza, porque esses elementos são 
organizados e controlados pelos seres humanos.

Na atividade 4, encontra-se a representação de uma tela de Candido Por-
tinari, cujo título é Lavrador de café. Solicite ajuda para o professor de Arte, 
que poderá explicar um pouco sobre esse artista. A tela retrata um trabalha-
dor negro em uma fazenda de café do início do século XX. Ela está entre as 
obras mais conhecidas do artista.

Para desenvolver a atividade, organize a turma em grupos de 4 a 5 alu-
nos e solicite que observem bem a imagem. Em seguida, faça alguns ques-
tionamentos como: qual a ferramenta que o trabalhador está usando? Qual 
a matéria-prima utilizada para fabricar essa ferramenta? Onde ela pode ser 
encontrada? Dessa forma, você estará possibilitando a eles que identifiquem 
a interdependência entre o meio rural e o urbano, pois de alguma forma as 
ferramentas utilizadas nas lavouras são fornecidas pelas cidades.

Em relação às perguntas propostas no Livro do aluno, transcreva as principais 
reflexões trazidas pelos grupos, sintetizando as respostas na lousa.

Para realizar a atividade 5, esclareça que as paisagens representadas nas 
imagens são resultantes do desenvolvimento da agricultura. Comente também 
que as paisagens continuam sendo constantemente modificadas pelas ações 
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dos seres humanos. Quanto mais avançada for a tecnologia utilizada, maior e 
mais rápida será a transformação das paisagens.

A atividade 6 permite a observação da paisagem que compõe o meio rural do 
município de Indaiatuba, oportunizando aos alunos uma reflexão sobre a realida-
de que os cerca.

Outras sugestões

• Procure discutir com os alunos o texto a seguir:

A terra é a base de toda a atividade rural e, mesmo com o desenvolvimen-
to tecnológico impressionante realizado pela humanidade, suas condições 
continuam sofrendo influência do clima, dos materiais do solo, da vegeta-
ção, das águas, enfim, influência dos componentes da natureza.

FURLAN, S. A.; SCARLATO, F. C. O rural e o urbano. São Paulo:
Cia. Editora Nacional, 1999. p. 65.

O café e o sistema de escravidão africana

Durante o período escravocrata, São Carlos atingiu o segundo lugar no trá-
fico de escravos para o interior paulista, perdendo somente para a região de 
Campinas. A economia da povoação era totalmente agrária com alguma pro-
dução de cana e quase totalmente voltada para a subsistência. Nessa época, 
o negro era a base da produção, sendo o escravo quem trabalhava o campo e 
produzia o alimento e a renda.

Em meados de 1850, a expansão do café traz para a região um salto econô-
mico. Uma vez que o tráfico da África havia sido bloqueado, os negros vinham 
principalmente de estados nordestinos e de Minas Gerais, onde a economia 
estava em crise.

O café era então a riqueza fundamental de São Carlos, sendo a produção 
essencialmente destinada ao mercado externo (Europa e Estados Unidos).

Não havia em geral muita preocupação com a documentação relativa aos 
escravos; o primeiro censo foi realizado na cidade em 1874.

O escravo não era considerado cidadão, e não possuía os direitos corres-
pondentes. Em 1870, a produção de café na Província de São Paulo correspon-
dia a 16% da produção nacional; em 1885, São Paulo já produzia 40% do café 
brasileiro. 

As condições de vida da população eram precárias naquele tempo. Dignas 
de nota foram as duas grandes epidemias de varíola que passaram pela ci-
dade. Se a população livre não tinha boas condições sanitárias, ainda piores 
eram as condições de vida dos cativos. A idade média de um escravo era de 30 
anos, sendo que com cerca de 10 anos de trabalho produtivo já estava esgota-
do. As maiores “causa-mortis” entre os escravos eram: traumatismos, doenças 
cardiovasculares e inanição.

O CAFÉ e o sistema de escravidão africana. Universidade de São Paulo: São Carlos. 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Disponível em: <http://www.icmc.usp.

br/ambiente/saocarlos/?historia/o-cafe-e-o-sistema-de-escravidao-africana>.
Acesso em: 21 jun. 2012.


