
Conviver e
aprender

Livro do Professor
4.º Ano | 3.º Bimestre
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As atividades em todas as unidades propostas no material 

didático “Conviver e Aprender”, atendem às diversas 
disciplinas da grade curricular do Ensino Fundamental, 
com fundamentação nas Orientações Curriculares da Rede 
Municipal de Ensino. Portanto, ao planejar suas aulas, observe 
atentamente as orientações no livro do professor e cuide da 
frequência em que as atividades podem ser desenvolvidas e 
aprofundadas. Perceba que não é necessário esgotá-las num 
único dia ou semana, pois são conteúdos que podem ser 
trabalhados e enriquecidos ao longo de cada um dos bimestres. 
Os conteúdos abordados em cada disciplina podem ser 
ampliados de acordo com o interesse dos alunos ou com as 
necessidades que você observa na sala.

Realize sondagens diagnósticas para observar quais são as 
questões ortográfi cas que geram mais dúvidas e incidências de 
escritas não convencionais pelos seus alunos. Planeje um trabalho 
e intervenções específi cas para cada aspecto observado.

Verifi que que, na seção “Pense e Responda”, o aluno poderá 
reencontrar-se com alguns conhecimentos construídos ao longo 
de cada uma das unidades deste material, e também aprender a 
repensar algumas situações em que terá que inferir o signifi cado 
das palavras dentro do contexto, como é o caso das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática, para avaliar suas habilidades 
referentes aos Descritores da Prova Brasil.
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 1UNIDADE 1
Saiba mais, leia textos de 
divulgação científica

Objetivos:
• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de inter-

locução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; 
relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formu-
lados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; negociados 
acordos; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discus-
sões coletivas, ou suscitadas por fontes diversas de informação.

• Utilizar a linguagem oral de modo planejado, em situações relativas 
à exposição de conhecimentos sobre temas em estudo.

• Ler de modo autônomo e voluntário textos correspondentes a dife-
rentes gêneros selecionados para o ano, analisando criticamente, em 
colaboração, os sentidos construídos na leitura.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas de conhecimento, utili-
zando procedimentos de estudo propostos pelo professor.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, 
acentuação, concordância, pontuação), recorrendo a diferentes fon-
tes de consulta indicadas pelo professor.

• Produzir textos de autoria correspondentes aos gêneros selecionados 
para o ano, planejados de acordo com diferentes situações comuni-
cativas, buscando torná-los coesos e coerentes.

• Revisar textos próprios e de outros, em busca de melhor versão possí-
vel no momento, levando em consideração as condições de produção 
estabelecidas.

Atenção, professor, este material foi construído também tomando como 
referência os Descritores da Prova Brasil, por isso, em cada uma das respostas 
das questões, você encontrará a identificação D ___, referente ao respectivo 
descritor que ali é trabalhado. Para o seu conhecimento os descritores da Pro-
va Brasil 2011, encontram-se abaixo demonstrados.

Procedimentos de leitura

D1 Localizar informações explícitas em um texto.

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4 Inferir uma informação implícita em um texto.
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D6 Identificar o tema de um texto.

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão 
do texto.

D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagan-
das, quadrinhos, foto, etc.).

D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Relação entre textos

D15 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na compara-
ção de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições 
em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.

Coerência e coesão no processamento do texto

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repe-
tições ou substituições que contribuem para a continuidade de um 
texto.

D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constro-
em a narrativa

D8 Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos 
do texto.

D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios etc.

Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido

D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 
outras notações.

Variação linguística

D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o inter-
locutor de um texto.

Início de conversa

O texto de divulgação científica é um gênero de discurso que atende especial-
mente à esfera do campo científico e tem características do discurso jornalístico. 
Com uma linguagem acessível, clara e concisa, o autor do texto transmite resultados 
de pesquisas, experimentos e descobertas. Esses textos são, geralmente, publicados 
em revistas ou jornais específicos. Ressalte para os alunos que um texto de divulga-
ção científica para crianças não é escrito da mesma forma que para adultos. O autor 
certamente levará em consideração a faixa etária do público-alvo.

Observe algumas das características de um texto de divulgação científica.
• Linguagem simples e acessível;
• Preocupação com a norma culta da língua;
• Título que procura chamar a atenção; 
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 1• Presença de termos técnicos;
• Interpelação direta ao leitor; 
• Depoimento de autoridade;
• Índices de impessoalidade: 3.ª pessoa do singular ou do plural.
• Predominância do tempo verbal presente simples

O objetivo do texto de divulgação científica é fazer o conhecimento chegar 
até o leitor. São textos predominantemente curtos, geralmente são estrutu-
rados em colunas, com um título que procura chamar a atenção do leitor. São 
usados recursos visuais, como fotos, ilustrações, gráficos e tabelas. Sua com-
posição é próxima à de um texto jornalístico, porque facilita a compreensão 
do leitor. Entretanto, existe a preocupação com a norma culta, com a pre-
sença de termos técnicos, assinatura de autoridade e a garantia de utilização 
da terceira pessoa do singular. Na verdade, o texto de divulgação científica 
equilibra-se o tempo todo entre a linguagem cotidiana e a mais formal e culta 
de nossa língua.

Na Roda de Conversa, você, professor, deverá explorar o conhecimento 
prévio dos alunos e estimulá-los a pensar se já leram ou ouviram alguém con-
versando a respeito do assunto. Permita que eles divaguem pensando, cuide 
para que a imaginação deles se propague.

O texto de divulgação científica precisa ter bem claro: — Quem escreve; 
— Para quem é escrito; — Qual é seu objetivo; — Local de publicação; — Con-
teúdo temático; — Organização geral (estrutura); — Marcas linguísticas.

Faça a leitura de vários textos de divulgação científica para os alunos, a Re-
vista CHC (Ciência Hoje das Crianças) traz diversos deles. Compare um texto 
com o outro e localize as características descritas acima.

 A atividade 1 pede que você leia os textos de divulgação científica com 
os alunos. Faça os comentários pertinentes a eles. Aproveite para perceber o 
interesse dos alunos nos dois temas.

Na atividade 2 você poderá explicar aos alunos que a releitura significa es-
clarecimento de dúvidas que possam ter ficado na compreensão das palavras 
do texto ou da interpretação que ele exige.

O objetivo da atividade 3 é que os alunos façam uma comparação básica 
entre os textos lidos, despertando no aluno atitudes críticas e reflexivas. Você 
pode acompanhá-los, porque certamente surgirão dúvidas a respeito de algum 
item. 

Para resolver a atividade 4, o aluno precisará estar atento à leitura para 
perceber as diferenças e compreender as dificuldades dos termos técnicos 
e científicos do segundo texto. Fale um pouco sobre esses termos, que são 
usados somente pelos cientistas e pessoas ligadas a eles, em setores que docu-
mentam suas atividades. Você pode levá-los a entender, também, que ambos 
os textos possuem linguagem formal, embora haja no segundo texto algumas 
palavras “difíceis” de ler e escrever. “Identificar as marcas linguísticas que 
evidenciam o interlocutor e o locutor” é um dos descritores que estão sendo 
trabalhados nesta atividade.
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Converse com os alunos a respeito da atividade 5, desenvolvendo neles a 

importância de opinar e discutir o que pensam, com calma e respeito.

Na atividade 6, os alunos localizarão alguns termos técnicos, que deverão 
ser retirados do texto. Observe para que eles não confundam termos técnicos 
com palavras cujo significado não conhecem.

Para a atividade 7, você deverá retomar o que é um relato histórico e uma 
biografia, exemplificando com as principais características desses textos; de-
pois, ajude-os a diferenciá-las do texto de divulgação científica. 

A gramática começa a aparecer em alguns exercícios que se referem ao 
tempo em que se encontram os verbos, no decorrer do trecho citado. Profes-
sor, a atividade 8 é a sua chance de explorar um pouco do conteúdo “verbos”, 
fazer os alunos perceberem sua função nos textos e demonstrar uma das ca-
racterísticas do texto de divulgação científica: verbos no presente.

A atividade 9 pede que o aluno leia o novo texto “Como os animais ou-
vem?”, também de divulgação científica. É um texto que oferece informações 
que os alunos provavelmente gostarão de saber. Deixe que eles comentem 
suas impressões e a novidade de saberem algo mais sobre os animais, dos 
quais fala o texto.

Na atividade 10, são pedidas observação e reflexão para distinguir-se o sig-
nificado de palavras que têm a mesma pronúncia, mas escrevem–se de modo 
diferente (parônimos homófonos). Sua intervenção é de fundamental impor-
tância, porque as crianças podem aprender muito, se você exercitar essas e 
outras situações semelhantes durante o estudo do texto.

Os exercícios que a atividade 11 propõe poderão ajudar seus alunos a 
entender melhor a situação proposta. Aproveite o modelo para criar outras 
atividades.

As atividades 12, 13 e 14 oferecem mais um tópico da gramática, que é o 
artigo. Nelas, os alunos circularão as palavras e refletirão sobre as possibilida-
des que lhes ocorram. Fica clara a definição de que artigo é a palavra anterior 
ao substantivo, que determina ou não seu gênero (masculino e feminino) e seu 
número (singular e plural). Há uma atividade para completar as lacunas que 
mostrará o seu uso. Expanda os exercícios, modifique, coloque em prática sua 
experiência e faça seus alunos compreenderem que o estudo do Artigo não é 
difícil!

O novo texto, a respeito do papagaio-galego, traz traços peculiares de uma 
ficha técnica. A atividade 15 faz uma proposta de leitura com os alunos a fim de 
prepará-los para o exercício seguinte. Acompanhe e interfira, se necessário.

Chegou a hora de reconhecer as formas diferentes de tratar uma informa-
ção, ao compararmos textos que tratam do mesmo tema. As atividades 16 e 
17 propõem nova leitura dos textos anteriores, sob sua orientação, professor. 
Faça seus alunos perceberem que todos os textos possuem informações cien-
tíficas e destaque que a diferença do último texto, comparado aos anterio-
res, é a separação das informações em tópicos. Leve os alunos a descobrir as 
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 1intenções de quem escreve. São formas distintas de abordagem de textos do 
mesmo gênero.

A atividade 18 prossegue na análise e comparações para despertar nos 
alunos atitudes críticas e reflexivas. Solicite que eles falem, opinem. Leve 
para a classe pesquisas prontas e diferentes sobre animais, por exemplo, que 
sejam do interesse de crianças da idade de seus alunos e deixe que eles leiam 
e manuseiem. Ensine-os a notar as características dos gêneros abordados. 
Aproveite para compreender o quanto os alunos já assimilaram do assunto. 
Para facilitar sua pesquisa, sugerimos os sites: 

<http://animaisleitura.blogspot.com.br/2009/11/ficha-tecnica-onca-pin-
tada.html>.

<http://360graus.terra.com.br/ecologia/?did=6632&action=reportagem>.

<http://www.colegiofriburgo.com.br/projetos_2008/fund1/2_ano/liloca/
giovanna/lontra.htm>.

<http://www.saudeanimal.com.br/gamba.htm>.

<http://bicharada.net/animais/animais.php?aid=144>.

<http://www.noticiaanimal.com.br/viewpost.php?idpost=756>.

O assunto “Aves em extinção no Brasil”, na atividade 19, objetiva mostrar 
aos alunos a grande responsabilidade que terão em um futuro bem próximo, 
quando serão a geração no comando do país. As pesquisas farão com que per-
cebam que terão que continuar com muito mais vontade e coragem a defesa 
contra a degradação da Natureza. Você poderá conduzir uma atividade oral 
sobre as descobertas de cada grupo, para que os alunos expressem sua opinião 
pessoal sobre o assunto, e possa compreender o ponto de maturidade social 
dos alunos. 

Professor, observe na atividade 20 e 21, como os alunos registram os dados 
obtidos na pesquisa. Para a produção da ficha técnica é preciso: — Colocar 
um título; — Escrever o texto na 3.ª pessoa (singular ou plural); — Utilizar os 
verbos no tempo correto (presente); — Utilizar a linguagem formal; — Colocar 
informações científicas da ave; — Colocar imagens da ave. Tudo isso, para 
garantir um texto científico de qualidade.

Na atividade 22, os alunos deverão fazer o checklist, a revisão geral para 
garantir a compreensão dos leitores, que serão todas as crianças da escola! 
Acompanhe essa tarefa, professor, para que cada item esteja atendido. 

A última atividade, a 23, orienta que seja reescrita, em um cartaz, a ficha 
produzida para a exposição. Reveja os trabalhos dos alunos, professor, norteie 
e converse com eles, a fim de que não haja erros de ortografia no material 
que será exposto.

O Pense e Responda finaliza a primeira unidade. Mostra uma ficha técnica 
e pede a análise que o descritor 9 avalia: reconhecimento do gênero ao qual 
pertence o texto. Faça essa atividade com os alunos, ouça o que eles têm a 
dizer e retome, se algo não ficou claro para eles.

Bom trabalho!
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UNIDADE 2
Comentar, criticar e elogiar Carta 
de leitor vamos estudar!
Objetivos

• Comunicar-se pela fala espontânea em diferentes situações de inter-
locução em que sejam manifestados sentimentos, ideias e opiniões; 
relatadas experiências cotidianas e outros acontecimentos; formu-
lados convites, pedidos, propostas ou respostas a eles; negociados 
acordos; elaboradas conclusões sobre questões levantadas em discus-
sões coletivas, ou suscitadas por fontes diversas de informação.

• Utilizar a linguagem oral de modo planejado, em situações relativas 
à exposição de conhecimentos sobre temas em estudo.

• Ler de modo autônomo e voluntário textos correspondentes a dife-
rentes gêneros selecionados para o ano, analisando criticamente, em 
colaboração, os sentidos construídos na leitura.

• Ler textos expositivos das diferentes áreas de conhecimento, utili-
zando procedimentos de estudo propostos pelo professor.

• Utilizar, em situações de escrita com diversas finalidades, os conhe-
cimentos já construídos sobre aspectos convencionais (ortografia, 
acentuação, concordância, pontuação), recorrendo a diferentes fon-
tes de consulta indicadas pelo professor.

• Produzir textos de autoria correspondentes aos gêneros selecionados 
para o ano, planejados de acordo com diferentes situações comuni-
cativas, buscando torná-los coesos e coerentes.

• Revisar textos próprios e de outros, em busca de melhor versão possí-
vel no momento, levando em consideração as condições de produção 
estabelecidas.

Atenção, professor, este material foi construído também tomando como 
referência os Descritores da Prova Brasil, por isso, em cada uma das respostas 
das questões, você encontrará a identificação D ___, referente ao respectivo 
descritor que ali é trabalhado. Para o seu conhecimento os descritores da Pro-
va Brasil 2011, encontram-se abaixo demonstrados.

Procedimentos de leitura

D1 Localizar informações explícitas em um texto.

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4 Inferir uma informação implícita em um texto.

D6 Identificar o tema de um texto.

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
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 2Implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão 
do texto.

D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagan-
das, quadrinhos, foto, etc.).

D9 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Relação entre textos

D15 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na compara-
ção de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições 
em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.

Coerência e coesão no processamento do texto

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repeti-
ções ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.

D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constro-
em a narrativa

D8 Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos 
do texto.

D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios etc.

Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido

D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 
outras notações.

Variação linguística

D10 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o inter-
locutor de um texto.

Início de conversa

Nesta unidade, trabalharemos o gênero carta de leitor. Iniciaremos com carta 
pessoal para introduzir a unidade, relembrando suas características. Traga outros 
modelos de cartas, para compará-las e discutir suas características.

É importante também, que os alunos realizem a leitura de várias cartas de 
leitor, retiradas de diversos suportes, como por exemplo: Revista Ciência Hoje das 
Crianças, Revista Recreio, jornais, etc.

O trabalho com a Roda de Jornal, feito semanalmente, é imprescindível para o 
aprimoramento dos gêneros argumentativos. É por meio dessa prática que os alu-
nos podem confrontar informações, debater e discutir notícias lidas. Isso propicia 
que o aluno tenha uma formação de leitor e se torne capaz de entender, interagir 
e atuar na realidade social na qual está inserido, formando suas próprias opiniões 
e desenvolvendo capacidade de reflexão.

Proponha a comparação entre os diferentes tipos de cartas, para que os alunos 
percebam as semelhanças e diferenças, e assim, possam construir  conhecimentos 
a respeito do gênero.
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O gênero carta de leitor destina-se a comentários argumentativos do leitor 

sobre matérias ou reportagens veiculadas em jornais e revistas.

Antes de trabalhar com esse gênero, devemos ficar atentos a alguns aspectos fun-
damentais que devem ser tratados com os alunos e que você, professor, deverá saber:

1. A carta de leitor é pública, o que coloca a seguinte questão: o leitor de 
jornal é também um interlocutor pretendido pelo autor da carta e, ainda, 
pelo editor que a publica;

2. É a única carta que pode possuir título — que não é dado pelo escritor, mas 
pelo veículo (pelo editor, talvez);

3. Possui dois contextos de produção: o primário, que é o de produção pro-
priamente; e o secundário, que é o de publicação no veículo de destino;

4. O conteúdo temático da carta argumentativa de leitor é o conteúdo do que 
foi lido ou observado;

5. Escrever carta de leitor supõe posicionamento, o que leva à argumentação 
e, dessa forma, a um estudo mais aprofundado e abrangente do tema. A 
argumentação será tão aprofundada quanto as possibilidades do escritor;

6. Marcas linguísticas fundamentais: pessoa do discurso em que é escrita; ar-
ticuladores argumentativos; indicação de textos de referência; presença de 
título na publicação;

7. Organização interna;

8. Organização visível na publicação.

O estudo do gênero deve conter atividades que visem:

a)  Comparar a carta de leitor com textos de gêneros similares, para estabe-
lecer diferenças;

b)  Comparar a carta de leitor com outros textos do mesmo gênero, para esta-
belecer semelhanças;

c)  Levantar o contexto de produção da carta de leitor;

d)  Estudar a organização interna de cartas, em relação à organização visível 
na publicação;

e)  Tematizar o lugar enunciativo do editor e as decorrências para a publicação;

f)  Modelizar estudos de textos que argumentem, de modo a oferecer referên-
cias, tanto temáticas, quanto de textualização, bem como referências de 
como tais textos podem ser estudados junto aos alunos.

Caracterização do gênero:

Carta argumentativa de leitor: características gerais
(Classifi cação parcialmente baseada em Dolz e Schneuwly1)

Domínio social da 
comunicação

Discussão de problemas sociais 
controversos.

Capacidades de linguagem 
dominantes

Sustentação, refutação e 
negociação de tomadas de 
posição.

Aspectos tipológicos 
predominantes Argumentação.

1Classifi cação de DOLZ, Joaquim & SCHNEUWLY, Bernard; Gêneros e progressão em expressão oral e 
escrita, Universidade de Genebra, Suíça; mimeo.
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 2A situação de comunicação

Contexto de produção primário

Esfera Jornalística, pública

Produtor do texto Leitor do veículo

Interlocutor
Editor, representantes do 
veículo como um todo, e 

leitores do mesmo.

Portadores possíveis Jornais, revistas (impressos ou 
eletrônicos)

Finalidade Posicionar-se em relação ao 
conteúdo das matérias.

Conteúdo temático

As cartas argumentativas de leitor costumam apresentar a posição do leitor a 
respeito de:

• Questões de relevância social discutidas em diferentes seções;

• Temas veiculados em notícias e reportagens;

• Procedimentos e atitudes de edição e publicação adotados pelo veículo.

Organização interna

A carta de leitor, quando em seu contexto de produção primário, organiza-se 
a partir dos seguintes elementos:

a)  Apresentação de local e data da produção;

b)  Identificação do leitor;

c)  Orientação para o interlocutor;

d)  Fórmula inicial de apresentação;

e)  Seção de contato;

f)  Núcleo da carta:

1. Quando o comentário é sobre uma matéria: indicação da matéria a que 
se refere; definição da posição que assume em relação à matéria; apre-
sentação de argumentos para sustentar, justificar ou explicar a posição; 
apresentação de argumentos para refutar posições contrárias; negociação 
de posições com opositores;

2. Quando o comentário é sobre um tema do cenário atual: apresentação da 
temática que será discutida; definição da posição que assume em relação 
ao tema; apresentação de argumentos para sustentar, justificar ou explicar 
a posição; apresentação de argumentos para refutar posições contrárias; 
negociação de posições com opositores;

3. Quando o comentário é sobre o veículo: apresentação do aspecto que 
será comentado (procedimentos e atitudes de edição ou publicação); apre-
sentação de crítica ao aspecto, definindo a posição assumida; argumenta-
ção em favor da posição, com a apresentação de sustentação, justificativa 
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ou explicação da posição; refutação da posição contrária; negociação com 
possíveis opositores;

g)  Seção de despedida;

h)  Fórmula de despedida.

Contexto de produção secundário — contexto de publicação

O veículo, na figura de seu representante, como o editor, por exemplo, selecio-
na trecho das cartas enviadas pelo leitor para serem publicados, de acordo com os 
interesses e orientação ideológica da “instituição”.

Para a carta de leitor ser publicada, ela sofrerá cortes para que seja possível 
ajustá-la ao espaço disponibilizado na seção. Além disso, também é possível a 
presença de uma resposta-comentário ao leitor.

Dessa forma, a carta acaba por assumir uma organização que, quando observa-
da pelos leitores, se constitui a partir dos seguintes elementos:

a)  Título;

b)  Trecho selecionado (que costuma se referir à posição do leitor sobre o as-
sunto, na perspectiva que interessa à instituição);

c)  Identificação do remetente;

d)  Resposta-comentário da instituição ao leitor.

Marcas linguísticas

1. Sobre o registro linguístico;

a)  Mais ou menos técnico, dependendo do veículo, do caderno ou seção, dos 
interlocutores, do tema;

b)  Mais ou menos formal, dependendo do leitor privilegiado e das intenções de 
significação do produtor.

2. Sobre marcas específicas:

a)  Presença de identificação da matéria de referência;

b)  Escrita em 1.ª pessoa;

c)  Presença de operadores argumentativos;

d)  Presença de intensificadores: advérbios, por exemplo;

e)  Uso inicial de elogios, como a negociar um não veto ao texto, garantindo 
sua publicação;

f)  Uso de adjetivações, para qualificar posições e argumentos, por exemplo.

Na Roda de Conversa, relembre com os alunos o que é uma carta, para que 
serve e em quais situações a utilizamos. Converse com eles que existem diferentes 
tipos de cartas: pessoal (de amizade, amor, etc.), carta de leitor, carta aberta, 
carta comercial, carta de reclamação, carta de solicitação, etc.

Hora do desafio
Na atividade 1, faça a leitura do poema “Cartas que nunca te entregarei”.

Na atividade 2, em duplas, peça para os alunos grifarem as palavras desconhe-
cidas, discutirem se conseguem compreender o significado pelo contexto e depois 
conferirem suas hipóteses, utilizando o dicionário. 



197

U
ni

da
de

 2Para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique, entre os 
vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que foi particular-
mente utilizado no texto.

Para a atividade 3, o aluno deverá reconhecer o assunto principal do texto. 
Para isso, é necessário que ele relacione diferentes informações para construir o 
sentido global do texto. Para realizar esta atividade, leia novamente o poema e 
questione os alunos qual é o tipo de texto, e depois peça que localizem a resposta 
correta.

Na atividade 4, converse sobre os sentimentos que o poema retrata, diga-lhes 
que esta é uma das características deste tipo de texto. Converse com eles, como 
perceberam os sentimentos, se há palavras que os marcam.

Para responder a atividade 5 o aluno deverá ser capaz de reconhecer uma ideia 
implícita no texto, por meio da identificação de sentimentos  que dominam as 
ações externas. Antes de encaminhar a atividade, você deverá discutir brevemen-
te os tipos de cartas que existem, principalmente as que estão nas alternativas: 

Carta de leitor: destina-se a comentários argumentativos do leitor sobre maté-
rias ou reportagens veiculadas em jornais e revistas.

Carta de reclamação: é utilizada quando o remetente descreve um problema 
ocorrido, a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasi-
vo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma 
solução para o problema apontado na carta.

Carta de solicitação: a carta de solicitação faz parte das comerciais. O obje-
tivo desta carta, como o próprio nome já diz, é fazer um pedido (solicitação) ao 
destinatário.

Carta de amor: é também uma carta pessoal que é utilizada quando queremos 
nos comunicar com alguém próximo de nós. O assunto é livre, de forma íntima e 
sentimental.

Atenção: O texto lido é um poema que fala de cartas, mas não é uma carta. 

Na atividade 6 o aluno deverá ser capaz de reconhecer o sentido com que a 
palavra foi utilizada. Converse com os alunos onde encontramos esta expressão, 
como nos jazigos, por exemplo. “Aqui jazem” significa: Aqui repousam...

Na atividade 7, peça aos alunos que leiam a carta.

O objetivo da atividade 8 é que o aluno reconheça as diferenças entre textos 
que tratam do mesmo assunto, em gêneros e objetivos diferentes. Discuta com os 
alunos os objetivos de cada um.

A atividade 9 tem o objetivo de informar aos alunos  o que é uma carta pes-
soal e suas características. Leia o box com os alunos, discuta cada característica 
e localize-as na carta lida na atividade 10 e também em outras que você deverá 
trazer para os alunos.

Na atividade 11 o aluno responderá a carta de Lúcia. Antes disso, traga para 
a classe respostas de outras cartas e analise-as com eles. Discuta o que devem 
responder nesta carta.

Peça para os alunos realizarem a leitura das cartas de leitor que estão na ati-
vidade 12.

A atividade 13 tem o objetivo de identificar o suporte das cartas de leitor lidas 
e também de apresentar a revista ao aluno. Traga para a sala de aula várias revis-
tas Ciência Hoje das Crianças e explore com os alunos. Aproveite para localizar as 
cartas de leitor nela publicadas e pedir a leitura de algumas.
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Na atividade 14, o aluno deverá localizar o interlocutor do texto. Converse 

com os alunos que a carta é escrita para dois interlocutores: o leitor da revista e 
a equipe da revista.

Na atividade 15, o aluno identificará o remetente das cartas. Converse com os 
alunos como ele aparece neste tipo de texto: nome, cidade, estado.

A partir da atividade 16, o aluno começará a estudar as características do gê-
nero carta de leitor e nesta atividade deverá perceber que uma das fortes carac-
terísticas deste gênero é o elogio, a sugestão e o comentário da reportagem.

Na atividade 17, converse com os alunos a respeito de uma das principais ca-
racterísticas do gênero, que é a argumentação. Converse com eles sobre o que é 
argumentar.

O objetivo da atividade 18 é que o aluno perceba que a carta de leitor possui 
título, uma característica específica deste gênero, pois as outras cartas não a pos-
suem. Converse com eles por que isso acontece e sobre quem é responsável pelo 
título. Releia acima, sobre o contexto de produção secundário.

Na atividade 19, discuta com os alunos sobre a forma com que está escrito o 
segundo parágrafo, com uma fonte diferente da utilizada em toda a carta, ou seja, 
em itálico. O aluno deverá perceber que há um motivo para estar diferente, atri-
buindo um sentido para isso. Peça para os alunos realizarem a leitura do parágrafo 
e questione-os sobre quem está falando, nesse caso, é a resposta da revista para 
o leitor que escreveu a carta. Converse com eles que essa resposta não faz parte 
da produção primária da carta de leitor, mas é uma característica, pois aparece na 
publicação, que é o contexto de produção secundário.

Na atividade 20, questione os alunos se sabem o que é argumentar e em quais 
momentos utilizamos argumentos. Traga para a sala diversas cartas de leitor e lo-
calize com eles onde aparecem os argumentos e quais palavras são utilizadas para 
isso. Veja o quadro dos elementos articuladores, que está após a atividade 30. 
Somente depois desse trabalho peça para realizarem a atividade 20.

Para a atividade 21, retome com os alunos as pessoas do discurso e depois peça 
para identificarem nas cartas.

Antes de encaminhar a atividade 22, converse com os alunos a respeito dos 
dois contextos de produção (primário e secundário) que existe na carta de leitor. 
Analise com eles as duas situações. Você encontrará nas revistas, jornais, somente 
o contexto de produção secundário, mas poderá discutir com os alunos como a 
carta foi para a revista antes da publicação. Peça para os alunos localizarem na 
carta 2 as características do contexto secundário.

Converse com os alunos na atividade 23, que é fundamental o remetente indi-
car a matéria que está comentando, para localizar o leitor e também a revista ou 
jornal. Peça para localizarem na carta 1 a indicação da matéria comentada. Ques-
tione os alunos por que não aparece na carta 2 a indicação da matéria, conduza as 
discussões para que percebam que, como a carta apenas deu sugestões à revista 
como um todo, não precisou da indicação da matéria.

A atividade 24 tem o objetivo de trabalhar linguagem formal e informal, in-
troduzindo o estudo com pronomes. Converse com os alunos em quais situações 
utilizamos estas linguagens. Retome com eles o que é pronome e quais já estu-
daram nos bimestres anteriores. Proponha atividades com usos dos pronomes, em 
especial os de tratamento, a seguir.

Utilize o quadro a seguir e discuta com os alunos o uso dos pronomes de trata-
mento. Você poderá ampliá-lo, utilizando a max-cam na lousa digital.
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Pronomes de 
tratamento Abreviatura

Sugerir 
uma 

matéria

Comentar uma 
reportagem ou seção

Você V. VV.
Usado para um tratamen-

to íntimo, familiar.

Senhor, senhora SR., SR.A SRS., SR.AS

Pessoas das quais mante-
mos um certo distancia-
mento mais respeitoso

Vossa senhoria V. S.A V. S.AS

Pessoas com um grau de 
prestígio maior. Usual-
mente, os empregamos 

em textos escritos, 
como: correspondências, 
ofícios, requerimentos, 

etc.

Vossa excelência V. EX.A V. EX.AS

Usados para pessoas com 
alta autoridade, como: 

presidente da república, 
senadores, deputados, 
embaixadores, bispos e 

arcebispos, etc.

Vossa eminência V. EM.A V. EM.AS Usados para cardeais.

Vossa alteza V. A. V V. A A. Príncipes e duques.

Vossa santidade V. S. - Para o papa.

Vossa 
reverendíssima

V. REV.MA V. REV.MAS Sacerdotes e religiosos
em geral.

Vossa paternidade V. P. VV. PP.
Superiores de ordens 

religiosas.

Vossa 
magnificência

V. MAG.A V. MAG.AS Reitores de universidades

Vossa majestade V. M. VV. MM.
Reis, rainhas 

e imperadores

As atividades 25 e 26 têm o objetivo de trabalhar com a ortografia das palavras 
“traz” e “trás”. Se achar necessário, proponha mais atividades no caderno do aluno.



200

Lí
ng

ua
 P

or
tu

gu
es

a
Para as atividades 27 e 28 peça para os alunos realizarem a leitura da repor-

tagem que encontra-se no Caderno de Leitura, “População se adapta ao fim das 
sacolas plásticas nos mercados”. Peça para grifarem as palavras desconhecidas, 
discutirem se conseguem compreender o significado pelo contexto e depois confe-
rirem suas hipótese utilizando o dicionário. 

Após a leitura da reportagem, para a atividade 29, divida a classe em vários 
grupos e peça que respondam às questões propostas na atividade. Circule pelos 
grupos, questionando os alunos quanto a suas opiniões, fazendo com que argumen-
tem suas posições. 

Para a atividade 30, divida os alunos em dois grandes grupos, um favorável à 
retirada das sacolas plásticas dos mercados e outro contrário à retirada das sacolas 
plásticas. Peça para cada grupo conversar sobre os argumentos que utilizarão no de-
bate, e também como se defenderão dos argumentos do grupo contrário. Cada grupo 
deverá eleger um representante, que debaterá com o representante do outro grupo. 
Cuidado para não deixar todos falarem ao mesmo tempo e o debate não acontecer. 
Faça combinados com os alunos, como, por exemplo, debater de modo respeitoso, 
com questionamentos e argumentos coerentes, e que esse debate é apenas uma ati-
vidade, não devendo ser levado para o lado pessoal. Professor: Esta atividade é muito 
importante, pois é um gênero oral que exercita a argumentação. 

A partir da atividade 31, os alunos produzirão cartas de leitor — no contexto 
de produção primário. A primeira proposta é a produção coletiva, muito importan-
te para dar um modelo aos alunos de como se produz a carta de leitor. Professor, 
nesta atividade você será o escriba e os alunos decidirão o que escrever. Mas é im-
portante que faça todos os questionamentos necessários, conduzindo a produção.

Na atividade 32, você deverá conduzir a revisão do texto, preenchendo o qua-
dro de revisão.

A proposta da atividade 33 é a produção em duplas, mas agora os alunos se po-
sicionarão a respeito de uma reportagem de jornal. Para isso, você deverá trazer 
para a sala de aula várias reportagens de jornal, para leitura dos alunos, e deixar 
que cada dupla escolha uma reportagem para escrever. Após a produção, peça 
para realizarem a revisão. Entrem em contato com o jornal e escolham, você e os 
alunos, uma ou duas cartas para enviar.

É importante, após esta produção, propor também a produção de uma carta de 
leitor individual, para a qual você, professor, definirá a reportagem ou matéria, 
para verificar se os alunos compreenderam o gênero.

No Pense e Responda, você deverá discutir o Descritor 13, “identificar efeitos 
de ironia e humor em textos variados”. Traga outros textos para os alunos, como: 
tirinhas, charges e piadas e questione-os para perceberem os efeitos de ironia e 
humor que estes textos trazem. Peça para cada um ler a piada e localizar o trecho 
que apresenta traço de humor.

A segunda questão do Pense e Responda tem o objetivo de avaliar os conheci-
mentos dos alunos a respeito da gramática trabalhada até então.

Bom Trabalho!

Bibliografia de referência: 

BRÄKLING, Kátia Lomba. Orientações Gerais para o trabalho com cartas de 
leitor. SEE de São Paulo – CENP – Programa Ler e Escrever – Junho de 2011.
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 1UNIDADE 1
O corpo humano em números

Objetivos:

• Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações 
fundamentais e construir novos, em situações que envolvam núme-
ros naturais.

• Calcular o resultado de operações de números naturais por meio de 
estratégias pessoais e pelo uso de técnicas convencionais de opera-
ções matemáticas e utilizar estratégias de verificação e controle de 
resultados pelo uso de cálculo mental e da calculadora.

• Determinar o resultado da multiplicação e da divisão de números 
de 0 a 9 por 6, 7, 8 e 9, em situações-problema, identificar regula-
ridades que permitam sua memorização e utilizar a decomposição 
das escritas numéricas e a propriedade distributiva da multiplicação 
em relação a adição, para a realização de cálculos que envolvem a 
multiplicação e a divisão.

• Recolher dados e informações, elaborar formas para organizá-los e 
expressá-los, interpretar dados apresentados sob a forma de tabelas 
e gráficos e valorizar a linguagem como forma de comunicação.

• Vivenciar processos de resolução de problemas, percebendo que 
para resolvê-los é preciso compreender, propor e executar um plano 
de solução, verificar e a comunicar a resposta. 

Início de conversa

A origem do número fracionário remonta, aproximadamente, a
3 000 a.C. Nessa época, as terras às margens do rio Nilo eram demar-
cadas. No período de junho a setembro o rio inundava essas terras, 
levando parte de suas marcações, o que acabava gerando a necessi-
dade de se demarcar novamente. Para tanto, os proprietários usa-
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vam cordas, como uma espécie de medida, esticando-as e, assim, 
verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida 
nos lados do terreno. Mas raramente essas medidas correspondiam 
exatamente ao tamanho do terreno, pois não cabiam um número in-
teiro de vezes em seus lados, dificuldade esta que os levou, então, à 
criação de um novo tipo de número: o número fracionário, em que 
eram utilizadas as frações, isto é, pedaços da unidade de medida que 
utilizavam. 

Chamamos de fração à representação matemática dos elemen-
tos que não são tomados como partes inteiras de alguma coisa; uma 
fração é na realidade, o símbolo ou o nome dado para os numerais 
fracionários. Os números utilizados na fração são chamados de nu-
merador e denominador, sendo separados por uma linha horizontal. 
O denominador fica abaixo da linha divisória e indica em quantas 
partes o inteiro foi dividido, enquanto o numerador fica acima da 
linha divisória e indica quantas partes do inteiro são tomadas. É im-
portante ressaltar que o denominador precisa ser necessariamente 
diferente de zero, pois não é possível dividir por zero.

Os números decimais são, na realidade, o mesmo que as frações 
decimais, porém escritos de maneira diferente. Dessa forma, núme-
ros decimais são a maneira que utilizamos para representar números 
fracionários como se fossem inteiros; daí eles terem vírgula em sua 
representação, já que, no sistema de numeração decimal, elas indi-
cam que aquele número é um submúltiplo de dez — por exemplo, 0,3 
é a mesma coisa que 3/10, e assim por diante. 

Apesar de as frações serem, provavelmente, a forma mais simples 
e natural de se representar números não inteiros, a origem dos de-
cimais está associada à necessidade de se realizar cálculos com tais 
números como se eles fossem inteiros. Diante disso, seu estudo, nas 
primeiras séries do ensino fundamental — especialmente nas 3.ª e 4.ª 
séries — deve ter caráter introdutório, devendo ser facilitada a com-
preensão de que se trata de um novo tipo de número, com proprieda-
des diferentes daquelas vistas para os números naturais, de modo que 
não se deve tratá-los como tal, engano que poderia trazer problemas 
para sua compreensão. 

Tanto as frações como os decimais são necessários em situações 
concretas, uma vez que atualmente há uma utilização farta de tais 
representações, por exemplo, em sistemas bancários, noticiários, ba-
lanças, etc., o que leva à necessidade de sua compreensão, sendo 
a escola responsável por seu ensino, de modo a facilitar seu enten-
dimento. Provavelmente a utilização dos conhecimentos adquiridos 
com os números fracionários é uma boa estratégia, que facilitará na 
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 1compreensão dos decimais, seguindo-se, assim, a ordem dos conhe-
cimentos adquiridos pela humanidade. Partindo-se dos motivos pelos 
quais esses números surgiram, seria fácil aos alunos perceber seus 
usos, sendo a utilização de balanças para verificação de números 
decimais (62,5 kg; etc.), bem como o uso do ábaco e do material 
dourado, boas opções de materiais. 

Outro bom exemplo de quão comum é o uso dos decimais em nosso 
cotidiano é uma observação, durante as compras no supermercado, 
das quantidades utilizadas: por exemplo, podemos comprar 1/4 kg 
(250 gr) de determinado produto por R$ 1,35, pagando-se com uma 
nota de R$ 5,00, e recebendo de troco R$ 3,65. Nesse caso utilizamos 
tanto as frações decimais — no sistema de pesagem (1/4 kg; 0,25 kg 
ou 250 gr que equivalem a 25/100). O mesmo vale quando abaste-
cemos nossos veículos em postos de combustível, em que o litro de 
gasolina custa em torno de R$ 2,39, e em diversas outras situações 
pelas quais passamos no dia a dia. 

CAVANI, Priscila; SCHULTZ, Janine; GONÇALVES, Maria da Glória Mendes. Frações 
e números decimais. Metodologia do Ensino de Matemática EDM 321. São Paulo: 

USP. 2. sem. 1999. Disponível em: <http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/

fracoes/Index.html>. Acesso em: 27 jul. 2010. (Adaptado).

Ao comentar as questões propostas na Roda de Conversa, o aluno pode-
rá perceber que existem muitas situações numéricas que desconhecem. A 
presença dos números é constante na vida do ser humano, até no ar que 
respiramos.

Hora do desafio

Ao realizar a leitura do texto O homem em números, que se encontra no 
Caderno de leitura, fica evidente que os números não estão presentes apenas 
em volta das pessoas, mas no próprio corpo humano. 

Na atividade 1, peça aos alunos que assinalem todas as situações numé-
ricas que aparecem no texto e organizem uma lista. Amplie essa atividade, 
aproveitando o momento para realizar a leitura, a representação no ábaco de 
madeira, no ábaco de papel, para que apontem as ordens e classes na compo-
sição desses números. Verifique se há alguma representação numérica que o 
aluno não é capaz de reconhecer e fazer a leitura. Por exemplo: o corpo hu-
mano possui, em média, 5,5 litros de sangue. Investigue se reconhecem essa 
escrita numérica em outras situações do dia a dia. Registre-as para retomá-las 
mais tarde, quando abordar os números decimais.

Na atividade 2, aproveite a representação do número 2 010, no ábaco de 
papel, para reforçar o papel do zero no preenchimento das ordens vazias. Soli-



204

M
at

em
át

ic
a

cite que registrem a sequência numérica, até preencher a ordem das centenas 
com outro número, ou seja, 2 100. Se continuar a sequência numérica, qual 
ordem ficará vazia?

Quanto ao número que representa a população brasileira, deixe os alunos 
fazerem hipóteses sobre a leitura dessa quantia, qual o nome da 3.ª classe, 
quantas ordens compõem esse número, apenas como curiosidade, sem exigir 
o domínio desse conhecimento nesse momento da escolaridade. 

Ao citar o Brasil como a 5.ª nação mais populosa do planeta, retome e 
avance na numeração ordinal.

A atividade 3 favorece: a proposição de estimativas; a adição, na ideia de 
juntar a população de vários municípios; o uso da calculadora para conferir 
resultados; a ideia comparativa de subtração, ao se comparar a população 
de São Paulo e Rio de Janeiro; a ideia subtrativa, ao estabelecer a diferença 
entre a população de São Paulo e Indaiatuba. 

Peça aos alunos que façam uma estimativa, supondo quantas vezes a po-
pulação de Indaiatuba está contida na população de São Paulo. Poderão fazer 
por arredondamento, calculando a população de Indaiatuba como 200 000 
habitantes, fazendo subtrações sucessivas. Essa questão é apenas um desafio 
para estimular o aluno, não é uma questão que deva ser exigida ou cobrada. 
O uso da calculadora deve servir para checar as hipóteses levantadas pelos 
alunos.

A atividade 4 apresenta uma sequência de situações-problema, para serem 
resolvidas usando-se as operações fundamentais.

A primeira questão poderá ser resolvida de diferentes formas: pela soma de 
parcelas iguais; pelo algoritmo da multiplicação 25 X 18; pela decomposição 
dos fatores:

(20 + 5) x (10 + 8) =

200 + 50 + 160 + 40 = 450

ou pela malha quadriculada: 25 colunas e 18 linhas.

Você poderá apresentar várias maneiras de resolver essa questão, para que o 
aluno perceba que há diferentes caminhos para chegar ao mesmo resultado. 

No ato de repartir a renda mensal em três parcelas, economizando uma 
dessas partes, está implícita a operação da divisão (a divisão do todo em par-
tes).Aproveite para falar sobre a importância de se economizar, trabalhando 
assim noções de educação financeira que sutilmente serão abordadas.
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 1Ao gastar a 5.ª parte para comprar um presente, encaminhe a questão para 
o estudo de frações ordinárias. Para melhor compreensão do aluno, trabalhe 
com tiras de papel do mesmo tamanho, repartindo-as em 3 e pintando 1/3; 
repartindo outra tira em 5 partes e pintando 1/5, 2/5 etc., fazendo, em se-
guida, a representação com desenhos no caderno, com a respectiva escrita da 
fração.

Solicite aos alunos que apontem situações do cotidiano em que utilizamos 
números fracionários: 1/2 hora, 1/4 de hora, 1/2 dia, 3/4 do copo, 1 m e 1/2 
de tecido, 3h15min ou 3h e 1/4, etc.

Forme duplas e distribua a elas três tiras de papel representando barras de 
chocolate. Peça aos alunos que repartam as três barras de forma que 4 amigos 
ganhem a mesma quantia de chocolate.

Deixe que busquem a solução para a questão. Deverão concluir que é pre-
ciso repartir cada barra em 4 partes, obtendo ao todo 12 pedaços, que serão 
divididos entre 4 pessoas, e assim cada uma receberá 3 pedaços. Se fosse 
necessário repartir entre 5 pessoas, como ficaria a resposta?

Na questão dos bolos de Dona Clara, eles deverão compor as figuras confor-
me a cor dos pedaços, lembrando-se de que as partes coloridas representam 
os pedaços vendidos dos bolos. Deverão fazer a leitura das frações: parte 
que vendeu, parte que sobrou e a respectiva representação numérica. Deverá 
ficar claro para o aluno o significado do denominador, indicando em quantas 
partes o inteiro foi dividido, o traço representando a divisão e o numerador 
indicando quantas partes foram tomadas do todo. Procure trabalhar intensa-
mente com situações concretas, para que os alunos possam identificar que os 
números fracionários são menores que a unidade.

Na atividade 5, novamente eles terão uma questão de divisão fracionária, 
em diferentes situações do contexto. Deverão realizar a divisão do todo até 
chegar à décima parte, encaminhando para as frações decimais. Aproveite 
essa reflexão para questioná-los sobre como seria a leitura do número fracio-
nário quando o denominador for 11, 12, 13, 20, etc. Explique aos alunos que, 
convencionalmente, usa-se a palavra “avos” para ler os números fracionários 
com denominadores maiores que 10.

Os alunos deverão concluir que, quanto maior for o denominador, menores 
serão as partes. Portanto, 1/4 é maior que 1/6 e este é maior que 1/8.

Dê continuidade à representação decimal na atividade 6, explorando os 
quadros divididos em 10, 100 e 1 000. Dê ênfase na leitura e representação 
numérica.

A representação de           e de          tem a finalidade de facilitar a com-1 6
 10

3 6
 100
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preensão da escrita da fração em forma de número decimal, separando a 
parte inteira da decimal utilizando a vírgula. Essa questão será enfatizada na 
atividade 7. Aproveite as atividades para demonstrar a operação por meio 
sistematização da divisão.

Encaminhe a atividade 8 utilizando o ábaco de papel. Nessa representa-
ção, o aluno deverá compreender que a parte decimal segue as mesmas regras 
do sistema de numeração, ou seja, os agrupamentos também são feitos de 10 
em 10. O valor posicional é de acordo com a ordem que ocupa. Por exemplo: 
1,7 = um inteiro e sete décimos; 1,07 = um inteiro e sete centésimos; 1,007 = 
um inteiro e 7 milésimos. Deverão observar a necessidade do zero para repre-
sentar as ordens vazias.

Na atividade 9, deverão apontar a frequência dos números decimais no 
cotidiano: no sistema monetário, nas medidas, etc. Todos os exercícios devem 
ser feitos no caderno, registrando-se apenas o resultado no livro do aluno.

No encaminhamento das atividades, o aluno deverá dominar a adição e a 
subtração com números decimais. Para isso, crie outras situações além das 
propostas no caderno do aluno, para que aconteça a compreensão e o domínio 
desse conteúdo. Reflita com os alunos sobre o uso de vírgula na sistematização 
das operações.

Para desenvolver a atividade 10, verifique se os alunos já observaram em 
jornais, revistas, noticiários, lojas, supermercados, informações utilizando o 
símbolo %. Investigue se alguém sabe o significado dessas informações.  

Para facilitar a compreensão do aluno, trabalhe com a malha quadriculada. 

Porcentagem pode ser definida como a centésima parte de uma grandeza, 
ou o cálculo baseado em 100 unidades. 

Muitas vezes podem-se ver as pessoas, ou no próprio mercado usarem-se 
expressões de acréscimo ou redução nos preços de produtos ou serviços. 

Alguns exemplos: 

• O leite teve um aumento de 25% Quer dizer que, a cada R$ 100,00 
houve um acréscimo de R$ 25,00 

• O cliente teve um desconto de 15% na compra de uma calça jeans. Quer 
dizer que, para cada R$ 100,00, a loja deu um desconto de R$ 15,00

 Dos funcionários que trabalham na empresa, 75% são dedicados. Significa 
que de cada 100 funcionários, 75 são dedicados ao trabalho ou à empresa.
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 1Ao pintar 70 quadrinhos em 100, estarão representando a parte do corpo 
humano que é composta de água. Os 30 quadrinhos restantes representam a 
parte sólida.

Da mesma forma, encaminhe a representação da água no planeta. Esse 
assunto favorece a interdisciplinaridade com a área de Ciências, revendo as 
questões ambientais, o consumo e desperdício da água, a poluição, a necessi-
dade de poupar e preservar para a sustentabilidade da vida na Terra.  

Na atividade 11, os alunos deverão fazer a leitura das informações apre-
sentadas no gráfico, completando a tabela correspondente.

Solicite aos alunos que façam pesquisa com os familiares, registrem em 
tabelas o orçamento mensal e representem em gráficos as informações co-
lhidas.

Outras sugestões

• Desafie os alunos a descobrir quantos habitantes faltam para o Brasil 
atingir 200 000 000 de habitantes.

• Em uma população brasileira tão numerosa e com tantas necessida-
des, são inúmeras as possibilidades de empregos e profissões. Enca-
minhe uma pesquisa sobre o salário médio de diferentes profissões. 
Aproveite esses dados para propor situações-problema, calculando o 
ganho em dias, quinzena, meses, bimestre, semestre, ano. As dife-
renças entre salários. Porcentagem de gasto e economia. Cálculo de 
3.ª parte, 5.ª parte etc., relacionando com frações 1/3; 3/5, etc.

• Com relação ao estudo de porcentagem, explore situações-problema 
do cotidiano, utilizando a malha quadriculada.
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UNIDADE 2
Medidas orientam as pessoas

Objetivos:

• Reconhecer unidades usuais de medidas de comprimento, como o 
metro, centímetro e quilômetro; de massa, como grama, miligra-
ma e quilograma; de capacidade, como litro e mililitro; e resolver 
situações-problema que envolvam o significado dessas unidades de 
medida utilizando a terminologia convencional para as unidades 
mais usuais dos sistemas de medidas, estabelecendo relações entre 
diferentes unidades de medida. 

Início de conversa

Em geral, as pessoas têm uma noção do que é medir e o que é uma me-
dida. 

O dono de uma quitanda não pode realizar seus negócios se não mede. 
Com uma balança, mede a quantidade de farinha ou de feijão pedida. Um 
lojista, com o metro, mede a quantidade de tecido que lhe solicitaram. Em 
uma fábrica, mede-se com o relógio o tempo que os operários trabalham. 

Há diferentes coisas que podem ser medidas; o dono da quitanda mede 
“pesos”, o lojista “comprimentos”, a fábrica “tempos”. Também podem 
ser medidos volumes, áreas, temperaturas, etc. 

Tudo aquilo que pode ser medido chama-se “grandeza”, assim, o “peso” 
ou massa, o comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura, são 
“grandezas”. Há coisas que se comportam de modo contrário, visto que 
não podem ser medidas, não são grandezas, por exemplo, a verdade ou a 
alegria. 

Medir é comparar quantidades diferentes de algo, tomando por base 
uma grandeza padrão. 

Partindo dessas noções, explore o título da unidade e deixe os alunos 
exporem suas opiniões sobre como as medidas orientam a vida das pes-
soas. Por exemplo, numa estrada, como os motoristas são orientados sobre 
o limite de velocidade? Como saberíamos a hora da entrada e saída das 
aulas? Como saberíamos o dia e hora da consulta marcada no médico ou no 
dentista?
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 1Dê continuidade ao assunto com as questões da Roda de Conversa.

Se não existissem as medidas utilizadas nas diferentes situações do co-
tidiano, como as pessoas se orientariam? Continuariam a se orientar pelo 
Sol e pela natureza? Isso seria possível nos dias atuais?

Hora do desafio

A atividade 1 amplia a discussão, quando no texto são indicadas várias 
situações de medidas: distâncias, em quilômetros, de São Paulo a Indaiatu-
ba, 1 hora de percurso, 22 ºC de temperatura, distância do município para 
o aeroporto mais próximo. Questione os alunos sobre como ficaria esse 
texto sem as indicações dessas medidas.

Faça alguns experimentos na sala de aula, utilizando medidas não arbi-
trárias e comparando-as, para que o aluno perceba a grande necessidade 
da padronização, o que facilitou o entendimento entre os povos. Dessa 
forma, a Matemática tornou-se uma linguagem universal, pois um metro, 
uma hora, 1 grau, correspondem à mesma medida em qualquer lugar do 
planeta. Eles poderão confirmar essa questão ao medir o comprimento da 
sala de aula, da lousa, etc. e comparar as medições que realizaram com 
medidas não padronizadas e, em seguida, realizar as mesmas medições 
utilizando um instrumento (metro, fita métrica, trena). Deverão concluir 
que, mesmo utilizando instrumentos diferentes, as medidas encontradas 
são iguais.

Na atividade 2, deverão relacionar diferentes situações do cotidiano 
que exigem o uso de medidas de comprimento: confecção de roupas, ca-
sas, móveis, distâncias entre dois pontos (cidades, casa e escola, etc.), 
altura das pessoas, etc.

Ao citar as distâncias, aproveite para explorar os múltiplos do metro: o 
quilômetro (o principal múltiplo do metro), para medir grandes distâncias. 
Para que o aluno compreenda a transposição de uma unidade para outra 
e faça a correspondência km/m, apresente o quadro dos múltiplos do me-
tro: 

km — 1 000 m hm — 100 m dam — 10 m m — 1 m

Dessa forma, apresente a relação entre o Sistema de Medidas com o Siste-
ma de Numeração Decimal, ou seja, os agrupamentos são realizados na base 
dez, justificando porque 1 quilômetro equivale a 1 000 metros. Aproveite para 
retomar a multiplicação por 10/100/1 000, abordada no 2.º bimestre.
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A atividade 3 explora a relação km/m, tendo como parâmetro a distân-
cia de algumas cidades e como ponto de partida Indaiatuba.

Na questão “Fernando fez esse percurso de carro”, lance o desafio e 
deixe que os alunos busquem caminhos para encontrar a solução do pro-
blema. Se encontrarem a resposta, peça que socializem como resolveram 
a situação. Caso contrário, encaminhe a resolução da situação-problema 
pelas subtrações sucessivas, pois nesse momento da escolaridade os alunos 
ainda não dominam a divisão por 10, 100 e 1 000. Portanto, 

560 – 100 (1 hora) = 460 km; 460 – 100 (1 hora) = 360 km; 360 – 100 (1 
hora) = 260 km; 260 – 100 (1 hora) = 160 km; 160 – 100 (1 hora) = 60 
km; 60 km.

Fernando realizou a viagem em 5h e aproximadamente 40min.

Nesse momento você poderá explicar a divisão por 10, 100 e 1 000, mas 
sem cobrar esse conteúdo do aluno. Poderão concluir que, dividindo 560 
km por 100 (km/h), obtemos 5,60, ou seja, 5h40min. 

Na distância entre Indaiatuba e Brasília (última questão), faça a relação 
dos 3 dias com 1/3. Cada dia Edson percorrerá 1/3 da distância: 

948 : 3 = 316 km (1 dia) x 2 = 632 km (2 dias)

Na atividade 4, registre as medidas da turma. Assim cada aluno mar-
cará as medidas de cada colega de sua equipe. Nessa atividade, os alunos 
deverão perceber que existem medidas menores que um metro e como po-
demos registrá-las. Apresente os submúltiplos do metro, complementando 
o quadro apresentado na atividade 2.

km hm dam m dm cm mm

Estabeleça a comparação desses registros com os números decimais, já 
explorados em outros momentos.

Apresente outras situações de leitura e escrita de medidas, para que o 
aluno compreenda esse processo.

Aproveite o registro das medidas da altura dos alunos nas equipes para 
organizar um gráfico, classificando: sexo masculino e sexo feminino. Enca-
minhe a elaboração do gráfico comparativo com a respectiva legenda.
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 2Ao realizar a atividade 5, no primeiro exercício, os alunos deverão pro-
curar pela escola objetos similares aos da ilustração e escolher o instru-
mento mais apropriado para realizar as medições. Em seguida, deverão 
compartilhar suas descobertas. Lembre-se de disponibilizar diferentes ins-
trumentos, tais como régua, fita métrica, metro, trena, etc. Com isso, 
os alunos deverão concluir que utilizamos diferentes instrumentos, assim 
como diferentes unidades, dependendo do objeto a ser medido.

Na régua ou no metro, deverão observar a divisão de 1 cm em milíme-
tros, fazendo a correspondência 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm. Portanto,

1 m = 1 000 mm.

A atividade 6 oferece a oportunidade de trabalhar várias situações-
-problema, estabelecendo a relação entre as medidas de comprimento e o 
registro utilizando os números decimais.

Antes de encaminhar as atividades, relembre com os alunos tudo o que 
estão vendo nesta unidade. Leve-os para a quadra ou pátio da escola e crie 
uma situação-problema: quantas voltas precisamos dar ao redor da quadra 
(ou pátio) para percorrer um quilômetro? Permita que levantem hipóteses, 
infiram e depois experimentem, comprovando ou não as hipóteses cria-
das. De volta à classe e ao livro do aluno, solicite que, em duplas, leiam 
e tentem resolver as situações propostas. Durante esse processo, ouça as 
dúvidas e percorra a classe realizando as devidas intervenções.

Antes de encaminhar a atividade 7, solicite aos alunos que formem um 
quadrado com uma folha de papel sulfite. Peça-lhes que calculem quantos 
quadrados são necessários para cobrir a mesa do professor, a carteira e 
a cadeira. Pergunte-lhes como fariam para calcular o carpete necessário 
para forrar a sala de aula, o quarto ou a sala de sua casa.

Com papel pardo, oriente a confecção de um quadrado com um metro 
de lado. Faça medições com esse material, no pátio da escola, no corredor 
ou em outros ambientes que ofereçam essa possibilidade. Registre as me-
didas que encontraram. Para as partes que não completarem 1 m2, poderão 
registrar como: parte de um 1 m2 ou quase 1 m2. 

Explore o conceito de medidas de superfície explicando-lhes que, para 
calcular a área de uma superfície, utiliza-se como unidade de medida o m2, 
ou seja, um quadrado com um metro de lado.

Encaminhe a atividade 7, fazendo a representação na malha quadricu-
lada, em que cada quadrinho representa 1 m2.
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Para encaminhar a atividade 8, solicite aos alunos que recortem de jor-
nais anúncios de imóveis, indicando o tamanho em m2.

O tamanho em m2 dará informações para o comprador sobre o preço do 
imóvel, se haverá espaço para todos os componentes da família, se o imó-
vel é de luxo ou popular, o custo para mobiliar a moradia, etc.

Várias são as profissões que utilizam essa medida para calcular o preço 
dos serviços que prestam: o marceneiro na construção de móveis; o pedrei-
ro para construir casas, colocar pisos; o pintor para pintar as paredes; o 
colocador de carpete e assoalhos; o cortador de grama; etc.

Outras sugestões

• Trabalhe na malha quadriculada, apresentando o trajeto realizado 
por várias pessoas. Por exemplo: um carteiro; o caminho de casa para 
a escola de Laura; o percurso feito por um caminhão que coleta lixo; 
o percurso que Beatriz fez para ir até a casa da avó, etc. Na malha, 
cada          equivale a 100 metros. Qual é o percurso que cada um fez 
em metros? Em quilômetros? Quem faz o maior percurso?

B

D

C

A

• Peça para representarem quadriláteros no geoplano ou no geoplano 
de papel e calcular a área das figuras representadas.
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 2UNIDADE 3
A arte das formas

Objetivos:

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre esferas, cilindros e co-
nes e entre cubos, paralelepípedos, prismas de base triangular e 
pirâmides; identificar as planificações (moldes) de figuras tridimen-
sionais como cubo, paralelepípedo, pirâmide, reconhecendo ele-
mentos que os compõem (faces, arestas, vértices, lados, ângulos) e 
também reconhecendo triângulos, quadrados, retângulos, pentágo-
nos e círculos, nas faces planas de uma figura tridimensional.

• Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em di-
ferentes contextos do cotidiano e de outras áreas de conhecimento, 
os conceitos e procedimentos matemáticos abordados neste ciclo. 

Início de conversa

Matemática e Biologia. Uma é a ciência dos números; a outra, a da vida. 
E o que elas podem ter em comum? Muito! Desde muito tempo, as duas 
trabalham juntas para compreender os fenômenos da natureza. Um bom 
exemplo é a taxonomia, ciência que classifica os seres vivos segundo suas 
características, incluindo as formas de cada um. Ela procura nos animais 
e plantas formas, simetrias, números (de patas, de asas, de pétalas etc.). 
Em outras palavras, busca a geometria na natureza! Por isso, cientistas que 
trabalham nessa área têm como instrumentos de pesquisa materiais que 
usamos também nas aulas de Matemática, como réguas.

Tudo isso começou com um pensador grego muito antigo chamado Aris-
tóteles, que tentava organizar os seres vivos segundo sua forma. Hoje, 
muitos séculos depois, as relações entre Biologia e Matemática continuam 
se reforçando.

A representação geométrica parte da vontade do homem de copiar a 
natureza. Tal como as formas da natureza, as formas geométricas têm tudo 
o que é essencial e nada do que é supérfluo: equilíbrio, simetria, regulari-
dade, perfeição e beleza. 
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Na Roda de Conversa, encaminhe a reflexão do aluno para que observe e 
perceba a perfeição das formas na natureza, embora muitas vezes irregu-
lares. Comente sobre os elementos naturais que contribuem para esculpir 
formas que causam admiração ao homem. O vento, a erosão e a chuva 
lapidam pedras, torcem troncos de árvores, exibindo verdadeiras obras de 
arte, com harmonia e beleza.

Peça aos alunos que observem as imagens na abertura da unidade, per-
cebendo o emaranhado de cilindros nos troncos das árvores, as esferas nos 
cactos, o cone perfeito do vulcão Osorno (é um cartão-postal do Chile, com 
o seu topo sempre coberto de neve). Aproveite para fazer a interdisciplina-
ridade com a disciplina de Geografia e localize o vulcão na Cordilheira dos 
Andes, no sul do Chile. Embora não seja conteúdo específico deste ano da 
escolaridade, o aluno pode sentir-se atraído por esse tipo de curiosidade. 
Aproveite para incentivar a pesquisa sobre o assunto e faça da sala de aula 
um momento agradável de socialização das informações colhidas. Aproveite 
as informações relacionadas com a disciplina de Matemática e enriqueça 
suas aulas!

Hora do desafio 

Encaminhe a atividade 1 orientando os alunos a completar o quadro com 
o elemento da natureza, identificar a forma geométrica que apresenta e 
descrever as características dessas formas: presença de faces arredonda-
das, vértice, faces planas, etc., semelhanças e diferenças entre as formas. 
Combine com o professor de Arte que realize com os alunos uma releitura 
dessas imagens e a sua representação, utilizando formas geométricas.

Antes de encaminhar a atividade 2, solicite aos alunos que retirem do 
encarte os moldes de poliedros e faça as respectivas montagens. Trabalhe 
o conceito de poliedro que se encontra no boxe do livro do aluno. Explore 
cada poliedro, retomando as noções faces, arestas e vértices, estabele-
cendo comparações, destacando semelhanças e diferenças entre eles. Em 
seguida, peça aos alunos que completem a tabela da atividade 2.

Ao observar as construções nas imagens, desafie-os para ver quem iden-
tifica o maior número de poliedros e de diferentes formas.

Na segunda imagem, além dos poliedros, deverão identificar as formas 
redondas ou arredondadas, que têm como características as faces curvas.

Na atividade 3, deverão criar construções utilizando os diferentes po-
liedros que montaram, colocando em prática a criatividade, tendo como 
exemplo a ousadia do homem nas construções das imagens apresentadas na 
atividade 2. Essa atividade pode ser individual ou em grupos.
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 3Feita a montagem, solicite aos alunos que analisem a obra a partir de 
diversos pontos de vista: de frente, de lado, de trás, etc., fazendo a repre-
sentação das formas que observaram.

Na organização da legenda, deverão descrever os poliedros presentes na 
obras e suas características.

Na atividade 4, será encaminhada a classificação dos poliedros em 
prismas e pirâmides. Deverão reconhecer que o prisma possui duas bases 
iguais, a pirâmide possui apenas uma base. As faces laterais de um prisma 
são retangulares e de uma pirâmide são triangulares. Solicite que façam 
a representação das faces no papel, identificando as figuras planas que 
obtiveram com esse traçado. 

A base de um polígono ou de um sólido geométrico é o lado ou face que  
em geral se considera, deve ficar virada para baixo.

Entre as pirâmides que montaram, deverão observar as diferenças entre 
as bases. O número de lados da base corresponde ao número de faces da 
pirâmide. 

Em qualquer poliedro, independente do número de faces, elas serão 
sempre planas. Os poliedros diferem no número de faces, de vértices e de 
arestas.

Na atividade 5, os alunos deverão reconhecer a área de figuras planas 
representadas na malha quadriculada. O desafio está no cálculo do quarto 
da Fabiana, para o qual deverão efetuar a soma das metades dos quadri-
nhos, formando quadros inteiros para completar o cálculo da área. Apro-
veite para construir com os alunos o metro quadrado, em papel pardo. 

Faça a relação de cada quadrinho com o metro quadrado, já visto na 
unidade anterior. Antes de encaminhar a representação de um cômodo da 
casa dos alunos, solicite que tragam a medida desse cômodo.

A atividade 6 encaminha a leitura de dados e informações por meio 
de gráfico. O gráfico apresentado demonstra que a população brasileira é 
eminentemente urbana. 

O Brasil chegou ao final do século XX como um país urbano: em 2000 a 
população urbana ultrapassou 2/3 da população total, e atingiu a marca 
dos 138 milhões de pessoas. 

Esse é o resultado de um processo iniciado na década de 50, na região 
Sudeste. A partir de então, esse contraste se acentuou e se generalizou 
pelas cinco grandes regiões do país.
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Ao analisar as informações, perceberão que, em 1960, registrou-se a 
menor diferença entre a população rural e urbana no país, sendo que nos 
anos seguintes houve uma verdadeira corrida para os centros urbanos.  

Aproveite o momento para fazer a interdisciplinaridade com a área de 
Ciências e Geografia, abordando as causas e consequências desse fator, 
tanto para a zona rural quanto para a zona urbana. 

Outras sugestões

• Solicite aos alunos para identificar poliedros nas formas dos objetos 
da sala de aula, nos móveis, nas construções. Peça-lhes que os clas-
sifiquem quanto ao número de faces, de arestas e de vértices. Peça 
também que verifiquem se entre os poliedros identificados há alguma 
pirâmide e qual é a forma de sua base. Separando as pirâmides, os 
restantes serão os prismas.

• Interdisciplinaridade: o professor de Arte pode aproveitar o ensino 
das figuras geométricas para explorá-los em obras artísticas, como 
por exemplo na obra “Here and Now” de Alfonso Ossorio (Manila, Fili-
pinas — 1916-1990), um dos representantes da Assemblage.



217

U
ni

da
de

 3

Uma das relações mais complexas e necessárias à vida no planeta 
é a alimentação. Plantas e animais precisam obter energia para a 
manutenção da vida. Os vegetais “fabricam” sua energia, ou seja, 
sintetizam seu próprio alimento (são autótrofos). Já os animais não 
conseguem seguir esse processo, tendo que obter essa energia de 

UNIDADE 2 
Cadeia alimentar e alimentação 
saudável

Objetivos:
• Estabelecer relações entre seres vivos de um mesmo meio ambiente, 

observando os papéis ecológicos de plantas, animais e fungos e des-
crevendo esses seres vivos.

• Investigar as funções de nutrição do corpo humano, reconhecendo 
propriedades dos alimentos e princípios da alimentação saudável.

• Investigar as funções de nutrição do corpo humano, reconhecendo 
propriedades dos alimentos e princípios da alimentação.

• Saber identificar um alimento compreendendo as suas funções para o 
organismo e a sua origem.

Início de conversa

Nesta unidade, continuará o estudo da interdependência entre animais e 

plantas, mas com enfoque na cadeia alimentar.

Esse conteúdo permite que, além de se trabalhar a interdependência entre 

os seres vivos em relação ao alimento, seja possível promover discussões e 

reflexões sobre os alimentos e nutrientes, lançando-se várias questões, como: 

É preciso alimentar-se todos os dias? Como os seres vivos se alimentam na 

natureza? Do que se alimentam? Todos os seres vivos se alimentam da mesma 

forma? Alimentos e nutrientes são a mesma coisa? E como é a alimentação dos 

seres humanos? É igual à dos animais?

É importante orientar o aluno, para que perceba que o vegetal é produtor 

do seu próprio alimento pela fotossíntese e que os animais são consumidores 

(herbívoros, carnívoros, onívoros) na cadeia alimentar. 
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fontes externas, ou seja, comendo vegetais e outros animais. Essa 
busca pela sobrevivência origina a cadeia alimentar. A reunião de 
várias cadeias forma uma teia alimentar.

O planeta é grandioso e com um número quase infinito de vidas. 
Para habitarem o mesmo lugar (o mesmo planeta), é necessário que, 
de alguma forma, haja uma interação entre essas vidas. Essas inte-
rações podem ser benéficas ou “maléficas”. Colocamos “maléficas” 
(entre aspas), pois, ainda que julguemos de alguma forma cruel, é 
necessário obter uma fonte de energia. Muitas vezes, classificamos 
um animal como “assassino” (a orca, por exemplo), sem no entanto 
pararmos para pensar que ela simplesmente está dando continuidade 
à sua vida. Se, por ela se alimentar de animais, já fosse assassina, 
como deveríamos nos classificar, já que muitos humanos caçam e ma-
tam animais por simples esporte?

ALBANO, Leonardo Mazzucco. Cadeia alimentar. Saúde animal: Zoo virtual. 27 
jan 2012. Disponível em: <http://www.saudeanimal.com.br/ecologia_cadeia_ali-

mentar.htm>. Acesso em: 3 mar. 2012.

Na atividade 1, é importante que o aluno perceba também que o primeiro 

elo dessa “cadeia alimentar” é formado pelos vegetais, que usam a luz do sol, 

na fotossíntese, para produzir energia. Resgate com os alunos as informações 

obtidas no estudo da unidade anterior, de que as plantas são produtoras do 

próprio alimento. Por conta de serem os primeiros a receber a energia do sol 

— a única fonte externa de energia em nosso planeta — e a transformá-la, os 

vegetais são chamados de produtores. Os elos seguintes da cadeia alimentar 

são formados pelos consumidores — seres vivos que, incapazes de produzir o 

próprio alimento, conseguem-no comendo outros seres vivos. 

Existe uma ordem entre os consumidores: os consumidores primários, ou de 

primeira ordem, são os que se alimentam dos produtores; os secundários, ou 

de segunda ordem, alimentam-se de consumidores primários e os terciários. 

Essa cadeia pode ter muitos elos de consumidores, dependendo da riqueza de 

espécies que convivem no mesmo ambiente. Há ambientes tão diversificados, 

que as cadeias alimentares acabam se tornando complexas teias alimenta-

res.

Ajude-os a identificar que, na história, o gato poderá também comer um 

rato. Isso demonstra que uma cadeia alimentar não ocorre linearmente, isto 

é, no ambiente há um entrelaçamento entre as cadeias alimentares, forman-

do uma teia alimentar. 



219

U
ni

da
de

 1É importante também o entendimento por parte dos alunos, de que os 

animais podem ser agrupados, quanto à alimentação, em: herbívoros — ali-

mentam-se apenas de plantas; carnívoros — alimentam-se apenas de outros 

animais; onívoros — alimentam-se tanto de animais como de plantas.

Os animais carnívoros se alimentam de carne ou de produtos animais, como 

ovos e leite. Os herbívoros se alimentam de plantas inteiras ou partes delas, 

como: folhas, flores, sementes, pólen e néctar.

Nas atividades 2 e 3, organize uma pesquisa entre os alunos para descobri-

rem quais animais são carnívoros, herbívoros e onívoros.

As atividades 4, 5 e 6 exploram os hábitos alimentares dos alunos. Aprovei-

te para discutir a importância de uma alimentação equilibrada.

O trabalho com rótulos proposto nas atividades 7 e 8 pode ser um desafio 

importante para os alunos, pois além de mostrar a linguagem científica pre-

sente em suportes do cotidiano, aguça a curiosidade na leitura dessa lingua-

gem. Aproveite a oportunidade e converse com os alunos sobre a importância 

de se ler a validade de cada produto, pois isso contribui para garantir ao con-

sumidor a segurança para ingerir alimentos em bom estado.

A descrição dos nutrientes e de sua validade foi conquistada através do 

Código de Defesa do Consumidor. Caso haja interesse dos alunos, aprofunde a 

análise do código, que traz informações importantes aos consumidores.

Professor, faça uma leitura compartilhada do texto: “E você, do que se 

alimenta?” Após a leitura do texto, discutir sobre o que os alunos sabem sobre 

uma alimentação saudável e a fonte dos alimentos das pessoas, prepare-os 

para que respondam às atividades 9 e 10. Nestas atividades, os alunos de-

vem expor suas opiniões oralmente, depois que as registrarem no caderno. 

A partir das respostas, você terá uma noção geral do que os alunos sabem a 

respeito de uma alimentação saudável e também das origens dos alimentos. 

Professor, comente com os alunos que alimentação é essencial para o homem, 

desde o nascimento. É da alimentação que ele retira os nutrientes necessários 

ao funcionamento do organismo, ou seja, à vida. Esses nutrientes estão nas 

carnes e nos vegetais, e a química do corpo se encarrega de transformá-los e 

distribuí-los, de maneira que eles sejam úteis ao nosso organismo. É preciso 

conscientizar seus alunos da necessidade de mudanças no hábito alimentar, 
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aumentar o consumo de frutas, hortaliças e legumes e diminuir o consumo de 

doces, sanduíches e refrigerantes.

A história da evolução da alimentação é antiga. Acredita-se que o homem 

teria começado se alimentando de frutos e raízes, como é o comportamen-

to de muitos outros animais. Depois, teria passado a consumir carne crua e 

moluscos in natura. Mais tarde, aprendeu a comer animais queimados por 

incêndios, e daí deve ter aprendido a assar e cozinhar. Descobriu a cerâmica, 

espalhou-se em terras e povos distintos e realizou inúmeras experiências com 

alimentação, até chegar aos dias de hoje, em que há uma ciência especializa-

da no assunto: a Nutrição.

A atividade 11 traz uma imagem que representa uma situação em que as 

crianças estão gastando energia. Explique que todo ser vivo necessita de uma 

fonte de energia para poder desenvolver suas atividades, crescer e sobreviver. 

Os alimentos são essa fonte de energia, para os animais. Faça a pergunta: De 

onde vem a energia necessária para brincar, correr e estudar? Ela possibilitará 

que os alunos cheguem à conclusão de que o alimento não é apenas para que 

possamos crescer fortes e com saúde, mas sim, que ele tem a função de for-

necer energia para os processos vitais de sustentação.

Converse também a respeito do corpo ficar cansado, após a realização de 

um trabalho ou uma brincadeira de correr, por exemplo. Explique que isso 

acontece, porque “queimamos” energia ao realizar nossas atividades. A repo-

sição se dá por meio dos alimentos, da água e do sono.

Antes de realizarem a atividade 12, faça questionamentos como: Por que 

precisamos nos alimentar todos os dias? Alimento e nutrientes são a mesma 

coisa?

É importante que o aluno identifique que, quando ele se alimenta, faz isso 

de forma voluntária, ou seja, seleciona os alimentos de sua preferência para 

ingeri-los e que, ao ingeri-los, estará fornecendo ao organismo as substâncias 

necessárias à nutrição. Explique que essa é a diferença entre alimentação e 

nutrição. Uma alimentação adequada é indispensável para a boa nutrição.

A nutrição é um conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimen-

to até a assimilação de seus compostos pelas células, incorporando os nutrien-

tes contidos nos alimentos. Assim, o corpo consegue a energia necessária para 

o perfeito funcionamento e a formação e manutenção das suas estruturas, 

além de garantir as atividades metabólicas.
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 1Converse com os alunos sobre os nutrientes que podem ser encontrados 

em cada tipo de alimento, bem como a importância de alimentar-se de forma 

diversificada para manter equilibrado o organismo. Peça que identifiquem, 

na pirâmide alimentar, alimentos que consomem no dia a dia, e se possível a 

quantidade consumida diariamente.

Quando se ingere um alimento, este chega ao estômago, onde sofre a ação 

das enzimas, substâncias químicas que quebram o alimento em seus compo-

nentes básicos. Essa mistura passa, então, do estômago para os intestinos, 

onde os nutrientes são absorvidos pela corrente sanguínea para serem, em 

seguida, transportados às células, onde serão utilizados ou armazenados.

A atividade 13, no início, deverá ser desenvolvida individualmente. Em 

seguida, após trocarem informações em duplas, organize uma roda para mon-

tar um cardápio coletivo, originado da escolha de cada um. Explique que, 

nesse momento, cada um deverá escolher um alimento dos já listados, para 

compor um cardápio único. Poderão decidir entre almoço e jantar. À medida 

que forem dizendo o nome do alimento, você deverá registrá-lo na lousa, re-

gistrando também qual o nutriente presente nesse alimento. Depois, explique 

que conhecer os nutrientes e suas funções principais ajuda a compor e iden-

tificar uma alimentação saudável. Questione-os se o cardápio que cada um 

organizou pode ser considerado saudável e por quê. Ao final dessa discussão, 

poderão fazer uma salada de frutas, como receita preparada coletivamente, 

com frutas da preferência de cada um e com recursos da APM ou colaboração 

espontânea da família.

Para realizar a atividade 14, solicite aos alunos, com certa antecedência, 

que selecionem em casa embalagens de alimentos industrializados. O objetivo 

é que identifiquem no rótulo dessas embalagens as informações sobre o ali-

mento, como: ingredientes usados, a data de validade, a tabela nutricional, 

em que podem identificar a quantidade de nutrientes por porção.

Selecione alguns rótulos e leia em voz alta para que os alunos se acostu-

mem com a linguagem científica presente nas informações da tabela nutricio-

nal. Explique que ela mostra a quantidade de nutrientes por porção. Peça que 

comparem os nutrientes presentes nos diferentes rótulos, explicando que, 

embora os nutrientes sejam os mesmos, os alimentos apresentam em sua com-

posição concentração diferenciada de nutrientes.
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Lembre-se, professor, que o conhecimento da composição dos alimentos 

consumidos no Brasil é fundamental para o alcance da segurança alimentar no 

país. As tabelas de composição de alimentos são pilares básicos para educação 

nutricional, controle de qualidade e segurança dos alimentos. Por meio delas, 

autoridades de saúde pública podem estabelecer metas nutricionais e guias 

alimentares que levem a uma dieta mais saudável. 

Na atividade 15, o aluno terá oportunidade de trabalhar com o conceito de 

valor calórico. Pergunte a eles se já ouviram falar em dietas para emagreci-

mento. Explique que elas são feitas contando as calorias dos alimentos. Você 

pode trazer para a sala de aula embalagens de alimento light, comparando as 

informações do valor calórico presentes na embalagem com o valor calórico 

dos alimentos que não são light. 

A atividade 16, propõe a construção de uma pirâmide alimentar com recor-

tes de jornais e revistas. Depois de concluído o trabalho, ela pode ser exposta 

para a comunidade escolar. Esta atividade deverá ser desenvolvida em grupos 

e  de preferência em cartolinas, para que possa ficar bem visível.

Professor, antes de começar a atividade 17, pergunte quem conhece uma 

horta. Para que serve? Conte que os vegetais são seres vivos e precisam de 

cuidados, como sol e água. Pergunte quais ingredientes são usados em uma 

salada. Diga-lhes que podem plantar na terra já adubada e utilizar  sementes 

compradas se forem plantar em vasos, floreiras e até garrafas PET.

A horta precisa de cuidados diários: água, sol e observação, para saber se 

aparecem algumas pragas. Explique sobre a importância da ajuda dos adultos 

nessa experiência. Saiba mais sobre como fazer uma horta nos sites:

<http://www.turminha.mpf.gov.br/para o professor> e

<http://revistaescola.abril.com.br/educacaoinfantil>.
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 1Outras sugestões

• Escreva na lousa a seguinte informação:

Gastamos cerca de 100 kcal para caminhar por 20 minutos. 

Depois, divida a turma em grupos e lance como desafio a seguinte 
questão:
Quanto tempo de caminhada, aproximadamente, será necessário 
para queimar a energia após uma alimentação composta de 1 pão 
francês = 150 kcal, uma banana nanica = 70 kcal e 1 copo de leite 
integral = 120 kcal?

• Pesquisa: os alunos deverão escolher para pesquisar um produto 
que consomem diariamente. Também poderão refletir sobre suas 
próprias ações no dia a dia, em relação às guloseimas consumidas, 
organizando um debate.

• Sugerir aos alunos pesquisas em grupo sobre:

• Os tipos de vitaminas e a importância de cada uma para o 
nosso organismo.

• O que são desnutrição e obesidade.

• Alimentos transgênicos.
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UNIDADE 1
O trabalho também revela a 
história

Objetivos:

• Relacionar lugares e tempos diferentes com medições e marcadores 
de tempo cronológico e histórico (datas, décadas e séculos) no esfor-
ço de apreensão do tempo.

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

• Identificar diferentes relações de trabalho entre os moradores do lo-
cal no presente e em outras épocas, distinguindo o trabalho escravo 
do trabalho livre e relacionando a história local com a história do 
Brasil.

• Valorizar o trabalho e suas manifestações culturais, sociais e artísticas 
e de produções industriais e artesanais, reconhecendo semelhanças e 
diferenças nas formas dos diferentes grupos sociais lidarem com ele.

• Identificar marcas do passado na paisagem e suas procedências, e 
espaços de memórias (museus, exposições...).

• Confrontar informações colhidas em registros diferentes, referentes 
aos mesmos acontecimentos históricos.

• Relacionar diferentes formas de registros (desenhos, pinturas, escri-
tas, gravações sonoras e visuais, etc.) com sociedades de determina-
dos locais e épocas históricas, identificando aqueles que foram pro-
duzidos em diferentes contextos da história brasileira, incluindo as 
pinturas rupestres e os grafismos criados pelos povos indígenas.

Início de conversa

A proposta desta unidade de estudos é refletir com os alunos a diversida-
de encontrada no mundo do trabalho e as diferentes condições de vida e de 
produção dos trabalhadores, na atualidade e em outros tempos. Para isso é 
importante situar os alunos na história do presente para criar questões que 
incentivem o estudo dessas relações em outros tempos e espaços.

Inicialmente, investigue os conhecimentos prévios dos alunos sobre as con-
cepções que possuem sobre o trabalho, os trabalhadores e sua diversidade. Do 
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 1mesmo modo, procure verificar os diferentes tipos de trabalho que conhecem: 
doméstico, escolar, comercial, do transporte, fabril, da área da saúde, diver-
são e lazer, da produção rural, etc.

Abordar temas relacionados ao mundo do trabalho demanda do profes-
sor um cuidado redobrado para não reforçar valores do senso comum, como 
preconceitos em relação a determinados tipos de trabalho considerados por 
alguns “mais dignos” ou “menos dignos”; nem se deve dar a entender que as 
relações de trabalho são desde sempre harmoniosas e tranquilas, pois nem 
todas as pessoas exercem o seu trabalho com prazer ou em benefício do bem 
comum. Na sociedade contemporânea o trabalho está relacionado à sobrevi-
vência, existindo relações de desigualdade econômica, e em certos casos, ele 
é realizado em função do prestígio e do status que proporciona.

Converse com os alunos a respeito dos trabalhadores de outras épocas, so-
bre os tipos de trabalhos que existiam e que não existem mais (acendedor de 
lampião de rua, condutor de bonde puxado a burro ou boi, etc.). 

Na Roda de Conversa faça os questionamentos propostos e comente sobre 
os trabalhadores que vivem na informalidade e que não possuem nenhum di-
reito trabalhista, como: catadores de lixo reciclável, vendedores ambulantes 
e outros.

Hora do desafio

Dê continuidade à Roda de Conversa e encaminhe a atividade 1, ques-
tionando sobre o trabalho escravo existente no Brasil, ainda antes da vinda 
dos negros da África. Comente com os alunos que, embora os índios tenham 
relutado, desempenharam trabalho escravo por algum tempo no período do 
Brasil colônia. 

Encaminhe a leitura do texto e discuta com os alunos a respeito dos in-
teresses dos portugueses em manter a escravidão negra. Comente também 
sobre os principais fatos que levaram à abolição da escravatura. Relembre o 
que foi abordado no bimestre anterior, sobre a escravidão e os negros africa-
nos no Brasil.

Reflita com os alunos para que concluam se a escravidão foi exterminada 
com a Lei Áurea, e como esse processo teve continuidade através dos tempos, 
embora em diferentes situações de trabalho.

Na leitura do texto da atividade 2, os alunos poderão reconhecer que a 
escravidão continua com os europeus e orientais que vieram substituir os ne-
gros.

Encaminhe uma pesquisa para que os alunos possam analisar e responder 
a questão sobre as condições de trabalho na região de Indaiatuba na época 
do Brasil Colônia, apontando as contribuições das diferentes etnias para o 
desenvolvimento de Indaiatuba. A publicação Indaiatuba pesquisas e estudos 
do meio, organizada por Adriana Carvalho Koyama, pode trazer subsídios para 
essa pesquisa.
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Os primeiros imigrantes que vieram para Indaiatuba foram os portu-

gueses, ainda no período colonial. Entre 1852 e 1887 chegaram dezoito 
famílias que fundaram e povoaram a colônia Helvetia, cuja principal 
economia era a produção de café. Por volta de 1850, sessenta famílias 
vieram do norte da Alemanha para trabalhar numa fazenda em Campi-
nas, então de propriedade do Visconde de Indaiatuba. Após trabalharem 
cerca de vinte anos para pagarem suas dívidas de viagem (suas passa-
gens foram subvencionadas pelos fazendeiros), suas dívidas contraídas 
com as compras feitas na “venda” da fazenda e conseguindo acumular 
algum capital, os imigrantes alemães compraram terras na região que 
conhecemos por Friburgo, nas proximidades do aeroporto de Viracopos”. 
Por volta de 1887, chegaram os italianos. A partir de 1900, chegam os 
árabes e os japoneses.

A atividade 3 apresenta comentários sobre o trabalho escravo que continua 
sendo praticado no Brasil, tanto na zona rural quanto na zona urbana.

Nesse momento, o aluno já teve oportunidade de refletir a respeito da 
escravidão do índio, do negro, do imigrante e a escravidão nos tempos atuais. 
Incentive-os, na sequência, a completar o quadro indicado no livro do aluno. 

Na atividade 4, peça que os alunos construam hipóteses sobre os direitos 
dos trabalhadores no Brasil. Registre essas hipóteses na lousa e as copie sepa-
radamente. Encaminhe uma pesquisa com os familiares ou na internet sobre 
esses direitos nos dias atuais. Retorne às hipóteses dos alunos sobre os direitos 
dos trabalhadores e compare com os direitos que foram pesquisados.

Na atividade 5, com a ajuda dos alunos, organize uma relação das fábricas 
existentes no município. Se possível, agendem com antecedência a visitação. 
Organizem o roteiro da visita para conhecer os diferentes tipos de traba-
lhadores exercendo várias funções na produção de um objeto ou produto. 
Oriente-os em relação às atitudes necessárias para solicitar a entrevista com 
um dos trabalhadores da fábrica. Solicite que os alunos entrevistem algum 
trabalhador de fábrica, utilizando as questões do livro do aluno. Compartilhe 
as respostas com a classe, para ampliar as opiniões e enriquecer a atividade.

Reflita com os alunos, na atividade 6, que com o progresso das cidades 
surge a necessidade de outros serviços para manter a qualidade de vida da po-
pulação. Peça que façam uma lista dos serviços que a Prefeitura do município 
oferece à comunidade. Em seguida, comente se esses serviços correspondem 
às necessidades do povo, se são oferecidos a todos ou para a minoria. O que 
mais poderia ser oferecido?

No próximo exercício apresenta-se uma série de serviços que devem exis-
tir numa cidade. Peça que assinalem aqueles que podem ser encontrados no 
município.

A partir da afirmação da última questão da atividade 6, você pode encami-
nhar um debate. Separe a classe em dois grupos. Um grupo deve se posicionar 
contra e outro a favor da afirmação. Dê liberdade aos alunos para escolher o 
grupo de que gostariam de participar.
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 1Para dinamizar o debate, poderão ter como referência a relação de servi-
ços indicados na questão anterior, estabelecendo comparações entre bairros, 
ruas, o centro da cidade, etc.

Registre na lousa os comentários de cada grupo. Em seguida, encaminhe 
uma produção de um texto conclusivo, fazendo a interdisciplinaridade com a 
disciplina de Língua Portuguesa.

Antes de encaminhar a atividade 7, solicite aos alunos que recortem de 
jornais ou revistas notícias que comentam o desemprego no Brasil. Depois de 
comentar o conteúdos das reportagens, oriente a organização do mural na 
classe.

Aproveite a oportunidade para refletir com os alunos que, com o desem-
prego, aumenta a economia informal. Questione também sobre as consequên-
cias desse tipo de atividade, que não garante os direitos trabalhistas.  

O trabalhador tem direitos dentro da sociedade, existem na CLT, a Consoli-
dação das Leis Trabalhistas, artigos que determinam como devem ser concedi-
dos benefícios como décimo terceiro salário, aposentadoria e férias. Contudo, 
algumas empresas não obedecem às normas e submetem os funcionários a 
árduas horas de trabalho, tempo superior às 8 horas diárias, que completam o 
limite de 44 horas semanais (com 4 horas aos sábados). 

Outras sugestões

• Com os alunos, escolha um objeto como: lápis, caderno, cadeira, lata 
de refrigerante ou uma panela. Converse sobre suas características 
de produção: Quem o fez? Com quais materiais? Usando quais ferra-
mentas? Qual sua utilidade? Quem faz uso desse objeto? Ele pode pos-
suir outras formas com a mesma função? Foi usado em outras épocas 
e em outras sociedades? Anote as respostas dadas pelos alunos sobre 
o objeto no quadro.

• Escolha um objeto de outra época, como: um brinquedo antigo, um 
livro antigo, um disco de vinil, uma gamela, ou um pilão, etc., para 
realizar a mesma atividade de identificação, utilizando-se de ques-
tões semelhantes à atividade anterior. Diante das características de 
produção e utilização dos dois objetos, converse com os alunos sobre 
os distintos trabalhadores que existem na sociedade atual e que exis-
tiram em outras épocas. Proponha, então, um estudo sobre a história 
desses profissionais, quem são eles, o que fazem, etc., principiando 
pela pesquisa sobre os trabalhadores do presente.

• Interdisciplinaridade: O professor de Arte pode aproveitar o assunto 
deste bimestre para explorar os artistas da época e a forma como 
retrataram o trabalho escravo no Brasil.

• Software recomendado: Mesa Educacional Multimundos — Lâmina 4 — 
História — Menino no Tear — Trabalhadores.
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UNIDADE 1
Uma cidade cresce... com o 
trabalho do seu povo

Objetivos:

• Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos com que diferentes 
grupos sociais se apropriam da natureza e a transformam, identifi-
cando suas determinações nas relações de trabalho, nos hábitos coti-
dianos, nas formas de se expressar e no lazer.

• Conhecer e utilizar fontes de informação escritas e imagéticas e al-
guns procedimentos básicos de registro.

• Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado 
com o meio em que vivem, evitando o desperdício e percebendo os 
cuidados que se deve ter na preservação e na conservação da natu-
reza.

Início de conversa

É importante que você encaminhe uma discussão sobre as mudanças que 
ocorreram na cidade de Indaiatuba através dos anos. Todo esse progresso foi 
resultado de diferentes formas de trabalho do ser humano. Ele não ocorreu 
da noite para o dia, foram necessários esforço e luta de diversas gerações 
para que as paisagens rurais e urbanas fossem se modificando. O homem se 
apropria da natureza de diferentes maneiras e a transforma por meio do seu 
trabalho, de acordo com suas necessidades, seus hábitos cotidianos de cultura 
e lazer. 

Mas, infelizmente, o progresso também traz dissabores. Um deles é a de-
gradação pela apropriação incorreta da natureza.

No início da vida humana no planeta, os primeiros grupos eram nômades, 
habitando em cavernas, sobrevivendo da caça e da pesca, vestindo-se com 
peles de animais e formando uma população minoritária sobre a Terra.

Conforme foi se civilizando, a humanidade passou a produzir utensílios e 
ferramentas para seu próprio conforto, como vasilhames de cerâmica, instru-
mentos para plantio e vestimentas. Consequentemente a produção e acúmulo 
de resíduos foram aumentando. Com o advento da Revolução Industrial na 
segunda metade do século XVIII, que possibilitou um salto na produção em 
série de bens de consumo, a problemática da geração e descarte dos resíduos 
teve um grande impulso. No entanto, tal fato não causou qualquer preocu-
pação: o que estava em alta na época era o desenvolvimento, e não as suas 
consequências.
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 1 Foi somente a partir da segunda metade do século XX que a humanidade 
começou a se preocupar com o ambiente em que vive, mas não por acaso. 
Acontecimentos como o buraco na camada de ozônio, contaminações pelo uso 
abusivo de pesticidas, desertificações, degradação das águas, solo e ar e as 
mudanças climáticas despertaram a população mundial sobre os acontecimen-
tos ocorridos no ambiente em que vivemos. 

A questão da geração e acúmulo de resíduos vem sendo apontada com gran-
de urgência. O lixo mostra-se também como um indicador de desenvolvimento 
de uma nação: quanto mais vigorosa for a economia, maior volume de resíduos 
o país irá produzir. O volume de lixo gerado é um apontador de crescimento do 
país, que indica que a população está consumindo mais. 

Sabe-se que a coleta seletiva e a reciclagem do lixo urbano mostram-se como 
uma das principais alternativas na gestão de resíduos sólidos, trazendo indiscu-
tíveis vantagens do ponto de vista econômico e ambiental à sociedade.

Para a Roda de Conversa, comente com os alunos como o trabalho das 
pessoas transforma gradativamente os espaços através dos tempos. Peça que 
observem todas as modificações ocorridas na escola e nos arredores dela, 
durante os últimos meses. Comente com eles que se em alguns meses já se 
podem notar diferenças nos espaços, em muitos anos eles podem ficar irreco-
nhecíveis.

 

Hora do desafio

Para realizar a atividade 1, lembre com eles os nomes dos principais bair-
ros da cidade e em seguida destaque quais têm características de alguns gru-
pos de colonizadores. Um exemplo: bairro em que a maior parte das pessoas 
é de origem suíça — Helvétia. Lembre-se de falar para os alunos que os nomes 
dos bairros são substantivos próprios e, por isso, devem ser escritos com a 
inicial maiúscula, fazendo assim, a interdisciplinaridade com a disciplina de 
Língua Portuguesa.

Na atividade 2, peça que leiam com atenção a introdução aos exercícios. 
Reflita sobre a direção cardeal sul, onde fica e para onde os tropeiros iam, já 
que tomavam essa direção? O que os tropeiros procuravam em Cuiabá e Goiás? 
Converse sobre os dois nomes de Indaiatuba apresentados no texto. Quais eram 
os principais produtos agrícolas cultivados na época? Retome o que estudou no 
segundo bimestre em História. E atualmente o que se cultiva? A diversidade das 
roças cultivadas atualmente influencia na transformação do espaço?

Organize com os alunos os questionamentos a serem realizados na entrevis-
ta com os agricultores. Auxilie-os a colocar os dados recolhidos na entrevista 
no quadro.

Para a atividade 3, além de ler os textos com muita atenção, os alunos 
devem observar a arquitetura das duas imagens para identificar as diferenças 
e semelhanças entre elas.
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Reflita com os alunos sobre o hábito que as pessoas tinham antigamente de 

construir suas casas próximo às igrejas e praças dos vilarejos.

Comente com os alunos sobre o tipo de comércio existente em Indaiatuba, 
antigamente e nos dias atuais, apontando o que mudou e por quê. Aproveite 
para comentar sobre as profissões que existiam e que o progresso fez com que 
acabassem.

A atividade 4 será enriquecida com o projeto “Passeios da memória”. Se 
possível, antes de fazer o passeio pesquise sobre a praça e outros locais a se-
rem visitados, criando expectativa nos alunos e motivando-os para o passeio.

Comente com os alunos sobre o transporte coletivo na sua cidade e como 
deveria ser antigamente, quando só existiam carros de boi e carroças puxadas 
por cavalos, como no tempo dos tropeiros. Converse sobre as estradas de fer-
ro existentes na região e se elas auxiliam no transporte de produtos agrícolas 
para outras localidades.

Na atividade 5, comente como é o centro da cidade atualmente. Como 
esse local teve início na colonização portuguesa, ele traz algumas caracterís-
ticas desse povo, já que eles procuravam racionalizar os espaços abrindo ruas 
e vielas estreitas.

Faça os alunos perceberem o crescimento populacional da cidade em ape-
nas cinquenta anos. Em 1950 eram 11 253 habitantes, passando a 146 829 no 
ano de 2000 e hoje conta com aproximadamente 200 mil habitantes.

Procure conseguir na prefeitura uma cópia do último Projeto Urbanístico 
da Cidade para apresentar e analisar com os alunos, fazendo uma comparação 
com o que foi apresentado nos projetos urbanísticos anteriores.

Comente a afirmação contida no primeiro exercício, questionando se ela 
é falsa ou verdadeira, por que é falsa ou por que é verdadeira. Investigue se 
houve entendimento da questão, não dê a resposta antes de deixar os alunos 
levantarem hipóteses e chegarem a alguma conclusão.

Auxilie os alunos na produção do pequeno texto do próximo exercício, dan-
do subsídios para a escrita.

Solicite que os alunos realizem operações para descobrir o crescimento 
populacional de Indaiatuba nos últimos 50 anos. Em seguida, oriente-os para 
colocar os dados do crescimento populacional em um gráfico de barras. Veja 
o exemplo:
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1950 1964 1991 2000

Após a produção do gráfico, questione os alunos: Qual foi o período em que 
houve maior crescimento da população e por que isso ocorreu?

Para encaminhar a atividade 6, converse com os alunos sobre as visitas 
realizadas durante o projeto “Passeio da memória” nos espaços públicos, re-
fletindo sobre a limpeza, conservação e preservação dos ambientes. 

Questione-os se observaram a presença de lixo em lugares impróprios ou se 
havia recipientes adequados para o depósito de resíduos. 

Na cidade de Indaiatuba existem campanhas para a separação do lixo reci-
clável? As famílias têm o hábito de separar o lixo?

Nesse momento, você poderá fazer a interdisciplinaridade com a área de 
Ciências, enfocando outros aspectos importantes sobre a reciclagem do lixo, 
conservação e preservação do ambiente, dando ênfase ao objeto de estudo 
daquela área.

Encaminhe a leitura do texto proposto na atividade 7, comentando os as-
pectos relevantes. 

Estimule um debate sobre o assunto, apontando como a administração do 
município demonstra preocupação com os aspectos ambientais.
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Peça aos alunos que listem atitudes importantes que devem ser observadas 

pelos familiares e que influirão na preservação da natureza e a vida susten-
tável no planeta. Escolha um item dessa lista para ser explorado durante a 
semana, apontando como cada cidadão deverá agir para que se cumpra o que 
está sendo proposto.

Registre em papel os lembretes que a turma pretende fixar na geladeira 
de suas casas. Determine um prazo e sugira a troca do lembrete, escolhendo 
outro da lista. Faça um levantamento com a turma, verificando os efeitos que 
resultaram dessas pequenas atitudes que podem fazer grande diferença.

Outras sugestões

• Nas aulas de Arte, confeccionem maquetes com materiais de sucata 
para representar os espaços visitados durante o projeto “Passeio da 
memória”, dando ênfase às questões ambientais. Fotografe os espa-
ços visitados e faça uma exposição das fotos e das maquetes. Oriente 
os alunos para que expliquem aos visitantes da exposição sobre os 
locais representados pelas fotos e maquetes.

• Software recomendado: Mesa Educacional Multimundos — Lâmina 2 — 
Ciências — Indústria — Poluição.


