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

Conviver e
aprender
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Atenção, professor!

As atividades em todas as unidades propostas no material 
didático “Viver e Conviver”, 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 com que as atividades 
podem ser desenvolvidas e aprofundadas. Perceba que não é ne-
cessário esgotá-las num único dia ou semana, pois são conteúdos 
que podem ser trabalhados e enriquecidos ao longo de cada um 
dos bimestres.

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

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

Verifi que que no Pense e Responda, o aluno irá reencontrar-se 
com alguns conhecimentos construídos ao longo de cada uma das 
unidades deste material, para avaliar o que aprenderam sobre os 
conteúdos trabalhados. Nesse momento, alguns alunos ainda não 
têm autonomia de leitura, então leia com eles o enunciado das 
questões, as alternativas com as respostas e ensine-os a marca-
rem um X na que escolheram. Se necessário, repita a leitura no 
máximo duas vezes e alerte-os para que percebam que não é ne-
cessário falar as respostas em voz alta. Questione-os e refl ita com 
eles suas escolhas e permita que possam checá-las, conhecendo 
qual alternativa responde à questão proposta.
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 1UNIDADE 1
Os poemas em sala de aula
Objetivos:

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

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

• Ouvir com atenção textos lidos ou contados.

• Recitar e ler textos.

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

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

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

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

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

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

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

Nesta unidade de ensino, serão trabalhados poemas.

O poema é um texto literário geralmente escrito em verso, com uma 
distribuição especial muito particular: as linhas curtas e os agrupamentos em 
estrofes dão relevância aos espaços em branco.

Para a Roda de Conversa, organize os alunos em roda leia alguns poemas 
conhecidos trazidos por você. Se souber alguns, declame-os, para incentivar 
os alunos a declamar também.

Prepare-se com antecedência, escolhendo um bom livro de poemas para 
apresentar aos alunos. Sugerimos alguns na seção Leia Mais, e você encontrará 
muitos outros na biblioteca da escola. Proponha então os questionamentos da 
roda de conversa e lembre-se:

Mude
O poema, com uma forma especial, nos prepara para viajar no mundo da 

linguagem figurada. A leitura do poema deve ser realizada sempre em voz alta 
para os alunos. Crie alternativas para fazer a leitura que pode ser em grupo, 
individual ou a classe toda em forma de jogral.

A leitura em voz alta ajuda a captar os versos.

No decorrer desta unidade, diariamente mergulhe com seus alunos no mun-
do da poesia encantando-se e fazendo encantar. Leia e declame poemas à eles 
e incentive-os a ler e declamar também. 

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

Aprender a ler e ler para aprender requer esforço diário do professor e 
do aluno.

Professor: No final desta unidade, leia um texto complementar sobre a 
leitura pelo aluno.

Nessa fase de escolaridade os alunos precisam realizar leituras e analisar 
diferentes aspectos do texto. É preciso que as leituras sejam realizadas várias 
vezes, coletivamente, em grupos, aos pares, e com o seu apoio, para somen-
te ao longo do tempo poder esperar que consigam ler e analisar sozinhos os 
textos.

Acrescentei “para todos os alunos da escola”, porque, professor, quando 
você sentir o envolvimento dos alunos com os poemas, diga-lhes que no final 
da unidade organizarão um recital para todos os alunos da escola.
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 1Hora do desafio

Na atividade 1, antes da leitura do poema proposto, instigue os alunos a 
pensar sobre o título dele, perguntando sobre o que ele abordará. Leia o poe-
ma para os alunos e depois organize formas divertidas e prazerosas, para que 
façam a leitura. Pode ser em grupos, individualmente, em forma de jogral, 
cada aluno lê uma estrofe ou um número determinado de versos.

Comente sobre a forma do poema, o nome do autor, questione que outro 
título poderia ser dado ao poema. Comente sobre o circo, pergunte aos alunos 
se todos já conhecem um circo, fale sobre os palhaços, os animais, etc. Traba-
lhe as palavras do texto, mostrando as rimas, as palavras que estão escritas no 
plural, no singular, os nomes dos animais, das profissões, etc. Escolha uma ou 
duas estrofes do poema e transcreva-as em papel pardo ou cartolina, com le-
tras ampliadas, para realizar a leitura com a visualização de todos. Assim que 
essas estrofes escolhidas estiverem memorizadas pelos alunos, peça-lhes que 
encontrem determinadas palavras (ditadas por você) e justifiquem suas res-
postas. Em seguida, reproduza esses versos em sulfite, recorte-os, um a um, 
embaralhe-os e oriente os alunos (que devem estar agrupados com saberes so-
bre o sistema de escrita que se complementam) a colocá-los em ordem. Evite 
que copiem do texto, eles devem colocar em ordem observando o sentido do 
poema, e segundo suas hipóteses de escrita. Diante das tentativas, faça-lhes 
boas perguntas e peça que justifiquem suas escolhas.

A atividade 2 aborda a exploração oral e não há necessidade de que os 
alunos escrevam as respostas. O mais importante é que se sintam desafiados 
a emitir suas opiniões. Cuide para que todos os alunos participem. Os alu-
nos precisam ser incentivados a falar, compartilhar ideias, medos, dúvidas 
e certezas. O papel do professor consiste em levar o aluno a perceber que, 
para localizar algumas informações no texto lido, é necessário voltar à leitura 
dele, por várias vezes, e que há algumas informações que não estão escritas 
explicitamente, mas que deduzimos devido a outras informações presentes no 
texto. Fazer todas essas associações não é tarefa fácil, pelo contrário, exige 
muita ajuda e observação de quem já aprendeu a fazer isto: você, professor. 
Por isso, em atividades de exploração do texto como esta, você tem papel 
fundamental: mostrar como se faz. Ser modelo para os seus alunos. Promova 
a intertextualidade, buscando em outro texto informações que esta leitura 
desencadeou.

As atividades 3 e 4 devem ser realizadas coletivamente, por serem consi-
deradas continuidade e complemento da atividade 2. Solicite aos alunos que 
leiam o texto novamente, procurando nele informações para compreendê-lo 
melhor. Primeiro, peça aos alunos que tentem compreender o significado das 
palavras pelo sentido que possuem no texto e pelas informações dos colegas, 
somente depois instigue a necessidade de pesquisarem em um dicionário. Re-
tome os procedimentos para o uso do dicionário.

Na atividade 5, explique e retome que “legenda” é um pequeno texto que 
acompanha fotos (embaixo ou ao lado) publicadas em jornais, revistas, inter-
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net, ou expostas em uma exposição. A legenda explica a imagem e identifica 
pessoas (quem), lugares (onde) e datas ou ocasiões (quando). Mostre aos alu-
nos, por meio de outros modelos, que a legenda registra o fato com um verbo no 
presente, como “dorme, brinca”, e não no passado, “dormiu, brincou”. Favo-
reça a discussão e a aprendizagem entre os alunos, solicitando que justifiquem 
a escolha da legenda para cada personagem ou situação representada em seus 
desenhos. Organize uma roda, para que os alunos apresentem suas criações 
e explicações. Para a escrita das legendas, aproveite para intervir com aque-
les que ainda se encontram no processo de alfabetização, agrupe-os de forma 
consciente e oriente-os a trocar informações, consultar os materiais escritos 
expostos na sala (palavras estáveis) e pedir ajuda quando precisarem. Para os 
alunos com hipótese alfabética, faça questionamentos a respeito da escrita 
convencional (questões ortográficas e segmentação correta entre as palavras). 

Na atividade 6, antes de ler o Você Sabia com os alunos, explore os conhe-
cimentos que possuem a respeito do assunto. Volte a perguntar quem já foi a 
um circo, o que eles pensam que tem em um circo, se imaginam como tudo 
começou, etc. Depois de ler e explorar o texto, liste com os alunos outras 
coisas que gostariam de saber sobre o circo e proponha uma pesquisa na inter-
net. Leve-os à sala de informática para buscarem algumas respostas. Solicite 
ajuda ao professor-mediador, para a preparação prévia do ambiente e de sites 
liberados, confiáveis e seguros para a pesquisa.

A atividade 7 oportuniza o trabalho de pesquisa, ao mesmo tempo em que 
promove uma discussão a respeito dos animais. Explore as imagens apresenta-
das no Caderno de Leitura (página 157) e os sentimentos que elas proporcio-
nam. Em seguida, sugira uma pesquisa sobre os leões (um animal que o circo 
apresenta). Liste com as crianças o que pesquisar para saber mais (hábitat, 
costumes, alimentação, etc.). Esta pesquisa pode ser realizada na sala de in-
formática, e para isto, antes de propor a atividade, tenha os mesmos cuidados 
orientados na atividade anterior. Pode também ser conduzida na biblioteca, em 
livros que trazem esse tipo de informação, previamente selecionados por você. 

Nas atividades 8 e 9, se for possível, leve o livro para sala e explore-o, fa-
lando sobre a autora, ilustração, entre outras coisas, para os alunos. Após le-
rem para se divertir, explore as rimas e a estrutura dos poemas com os alunos. 
Mostre-lhes o que são versos, estrofes e rimas presentes no poema (informa-
ções que você precisa oferecer aos alunos). Organize-os em roda e proponha 
que brinquem de formar oralmente novas rimas com os materiais escolares ou 
outros animais. Faça deste momento uma grande diversão, brincando muito 
com as palavras!

A atividade 11 é uma atividade de escrita a ser desenvolvida pelos alunos. 
Aproveite para intervir com aqueles que ainda se encontram em processo de 
alfabetização, agrupe-os de forma consciente e oriente-os a trocar informa-
ções, consultar os materiais escritos expostos na sala (palavras estáveis) e 
pedir ajuda quando precisarem. Para os alunos com hipótese alfabética, faça 
questionamentos a respeito da escrita convencional (questões ortográficas e 
segmentação correta entre as palavras).
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 1Nas atividades 10 a 12, leia os poemas em um ambiente agradável. Procu-
re variar os espaços e lugares nos quais realiza as leituras. Procure um lugar, 
se possível, arejado e tranquilo. Lembre-se: as leituras devem ser feitas de 
forma prazerosa. Prepare-se para apresentar o poema ao seu aluno, lendo-
-o antecipadamente, pensando na entonação. Após a leitura, promova uma 
discussão entre os alunos a respeito dos poemas que acabaram de ouvir. Ou, 
então, leia somente pelo prazer de conhecer novos poemas.

Para as atividades 13 e 14, os alunos precisam ter os textos propostos na 
memória, portanto cante e recite muito com eles, antes de realizá-las. Trans-
creva-os para uma cartolina ou papel pardo, e proponha a leitura coletiva e 
individual de cada um (mas um de cada vez), porém, durante a realização das 
atividades, cuide para que os alunos não consultem o texto escrito, senão a 
proposta não lhes oferecerá desafios.

Com estes textos, também explore a leitura da atividade e cante com os 
alunos as músicas “Sapo Cururu” e “Corre, Cutia”. Explique-lhes que elas são 
cantigas de roda, como poemas cantados. Proponha novas brincadeiras com as 
rimas. Para os alunos que ainda estão no início do processo de alfabetização 
proponha a escrita dos textos utilizando o alfabeto móvel conforme as orien-
tações para as atividades de escrita (atividades 5 e 11).

As atividades 15, 16, 17, 18, 19 e 20 são uma sequência didática para 
a escrita de poemas. Lembre-se que, neste momento os, alunos precisam 
aprender e entender que o planejamento do texto a ser escrito, seu rascu-
nho, e a revisão de sua própria escrita (pelo próprio escritor ou por outra 
pessoa), são os grandes aliados de um bom escritor. Acompanhe e organiza-
ção de cada proposta e organize as duplas conforme os conhecimentos de 
escrita de cada aluno para que haja bons desafios, trocas e avanços de to-
dos. Circule pela classe e faça bons questionamentos para cada dupla, neste 
momento de escrita e revisão do texto dos colegas, conforme orientado na 
atividade. Mostre-lhes que a prática da revisão deve ser hábito de qualquer 
escritor. Quando terminarem, exponha os trabalhos dos alunos no mural da 
escola. Atenção: entenda-se por terminado o texto somente após revisado, 
quantas vezes for necessário, pois outras pessoas lerão este texto e necessi-
tarão compreendê-lo. Por isso, você, professor, fará mais uma revisão final, 
apontando aquilo que ainda precisa ser revisado, reescrito ou corrigido no 
texto de cada dupla.

Nas atividades 21 e 22, aproveite para planejar o recital proposto no início 
da conversa! Planeje com os alunos cada etapa do recital: divida as tarefas, 
liste os materiais que serão utilizados, data, apresentação, convites, etc. O 
local e a data de apresentação devem ser combinados com os gestores da 
escola. Solicite ajuda do professor de Arte, para que esta atividade seja um 
sucesso! Reserve um momento do dia (todos os dias, até chegar o recital) para 
os ensaios, seguindo os passos propostos. 

Lembre os alunos que, para ler um poema, é necessário respeitar os sinais 
de pontuação. Se, no final do verso, não houver sinal de pontuação, não pre-
cisa fazer pausa, vá direto até o próximo sinal.
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Aproveite o evento do recital para trabalhar outros gêneros textuais, como: 

cartazes de propaganda do recital; programa de apresentação; relatório de 
como foi o evento; listas de convidados, de materiais que serão utilizados, de 
providências a serem tomadas para a realização do evento; entre outros.

As atividades 23 e 24, com trava-línguas, são brincadeiras para desen-
volver a dicção, que podem ser utilizadas para diferentes objetivos: ensinar, 
divertir, etc. Pode-se brincar com elas, e trabalhar o trava-língua propondo 
uma competição entre grupos. Desafiados, os alunos motivam-se muito! Por 
isso, a proposta é aproveitar a motivação que ela pode oferecer para refletir 
com os alunos a escrita de algumas palavras. 

A atividade 25 propõe a “releitura com focalização”: faça uma primeira 
leitura, sem interrupções, somente para relembrar o trava-língua. Inicie a 
segunda leitura, solicitando aos alunos que analisem as palavras com “X” e 
“CH”. Estipule um tempo para que, em duplas, conversem sobre o uso do 
“X” e do “CH” e depois socializem as conclusões (uma boa pergunta a se fa-
zer é: por que uma é escrita com X e a outra com CH, se têm o mesmo som?). 
À medida que os alunos forem levantando hipóteses, você pode apresentar 
contraexemplos ou pedir que eles mesmos o façam. Todas as duplas devem 
ter espaço para expor suas ideias. O objetivo desta atividade é propiciar 
a reflexão sobre como representar o som das sílabas “xa”, em lagartixa 
ou “cha”, em chave pois, pela análise do som, o aluno pode pensar em 
usar tanto o “X” quanto o “CH”. Ajude-os a perceber que, mesmo que o 
som seja idêntico, ele será representado, por vezes, de forma diferente na 
escrita. Mostre que isso também pode acontecer em outras palavras que 
possuem esse som. Diga que existe uma convenção, e que, por isso, é muito 
importante ainda orientar uma pesquisa e a construção de cartazes com o 
título: “Palavras que não podemos esquecer como se escreve (“Palavras com 
X” e “Palavras com CH”).

A atividade 26 propõe um ditado diferente, chamado “ditado interati-
vo”. Neste tipo de atividade, diferente do ditado tradicional, os alunos in-
terrompem o ditado do professor para discutir a escrita de algumas palavras. 
Ele deve ser realizado com o objetivo de trazer a discussão de determinada 
questão ortográfica. Do mesmo modo que a releitura com focalização, o 
ditado interativo tem por objetivo favorecer um olhar mais atento dos alu-
nos para o modo de escrever as palavras, chamando-lhes a atenção sobre as 
convenções da Língua Portuguesa. Também aqui é importante que os alunos 
tenham contato anterior com o texto, explorando-o como leitores, antes de 
pensarem na escrita das palavras. Para iniciar a atividade, explique aos alu-
nos que vai ditar uma historinha já conhecida por eles para que escrevam, 
mas que podem perguntar as dúvidas de grafia. É interessante você escrever 
na lousa ou em um cartaz a palavra que motivou a dúvida, neste caso deve 
ser sobre a presença de X ou CH, deixando claro que o som é o mesmo. Em 
seguida, diga-lhes que nesse caso não há regras. Precisarão consultar a me-
mória ou o dicionário. Lembre-se que, nestas discussões ortográficas, os alu-
nos com hipótese de escrita inicial terão uma participação passiva, para eles 
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 1você pode, neste momento, solicitar a elaboração de uma lista de objetos ou 
personagens circenses, utilizando o alfabeto móvel em duplas planejadas.

Texto sugerido para o ditado interativo (para discussões do uso “X” e “CH”):

O engraxate

Chico era um menino que vivia engraxando os sapatos dos viajantes 
na rodoviária.

Um belo dia, Chiquinho, como era chamado por todos que o conhe-
ciam, encontrou um cachorrinho abandonado embaixo de um banco, 
com muita fome.

Ficou com muita pena do bichinho. Comprou uma coxinha com o pou-
co dinheiro que tinha, e deu ao cachorrinho.

Ficou pensando como deveria ser o nome do animalzinho, e como 
não sabia, resolveu chamá-lo de Xereta, pois percebeu que ele cheirava 
tudo que via.

Após aquele dia, Xereta e Chiquinho ficaram muito amigos e não se 
separaram nunca mais!

Autora: Cristina Toledo

Caso as necessidades ortográficas de sua classe sejam de outra ordem, re-
alize a adaptação do texto, mas utilize a mesma estratégia.

As atividades 27, 28, 29, 30 e 31 constituem de uma sequência de ativi-
dades que se inicia na oralidade, permitindo que os alunos expressem o que 
sentem a respeito das frases, explorando o entendimento de cada uma delas, 
se aproximando assim do gênero textual provérbio. Para a pesquisa sugerida, 
não deixe de orientá-los a respeito dos procedimentos de pesquisa e o seu 
registro. Aproveite para utilizar este tipo de texto para a escrita dos alunos. 
Você poderá solicitar que os alunos, em duplas (produtivas), escrevam com o 
alfabeto móvel o provérbio de que mais gostaram, para isso, siga as orienta-
ções para o encaminhamento das atividades 5 e 11.

A atividade 31 propõe um bom desafio de leitura para os alunos no início 
do processo de alfabetização. Organize agrupamentos produtivos e siga as 
orientações paras as atividades permanentes de alfabetização (Caderno do 
Professor – “Contribuições para o Trabalho Pedagógico”) Orientações Curricu-
lares para a Rede Municipal - Indaiatuba, 2009 página 45 – Atividades Perma-
nentes de Alfabetização.

Leia mais!

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

Com as crianças, não é diferente. À medida que se envolvem num contexto 
intenso de leitura, gostam de ouvir novamente as mesmas histórias, solicitar 
outras, com temas de bruxas, fadas, etc., e também apreciam compartilhar 
na escola ou em outros lugares as leituras que lhe chamaram mais a sua aten-
ção.

Para que isso seja vivido com mais intensidade, grupos (de faixa etária 
próxima) de uma mesma escola, ou salas de diferentes instituições, podem 
fazer uma parceria, trocando indicações de leituras preferidas, oralmente ou 
por escrito. Caso os alunos não escrevam convencionalmente, podem ser pro-
duzidas resenhas por meio de ditado ao professor, que atuará como escriba.

Pense e responda

Leia a comanda. Repita a leitura no máximo duas vezes, solicite que os 
alunos escolham e marquem um x na alternativa que eles acham ser a correta. 
O importante nesta atividade é verificar o que eles aprenderam sobre o assun-
to/conteúdo solicitado. É também, uma oportunidade para aprenderem o pro-
cedimento de responder questões de uma avaliação. Mas lembre-se, é possível 
que alguns de seus alunos nessa época do ano ainda não tenham autonomia 
de leitura, por isso é importante que você leia para eles e explique-lhes como 
procurar a alternativa que acham ser a correta. Oriente-os para não falarem 
as respostas em voz alta.

Outras sugestões

• Escolha um dos poemas, aquele que for eleito o favorito da turma 
para dramatizar. Solicite ajuda do professor de arte para a confecção 
de cenários ou personagens com fantoches e para a realização dos 
ensaios e também para a apresentação no dia do sarau.

• Os poemas escritos poderão ser organizados com a orientação do pro-
fessor, no livro que será exposto na Feira Literária.

• Ao longo do 2.º ano, realize sondagens diagnósticas para observar 
quais são as questões ortográficas que geram maiores dúvidas e inci-
dências de escritas não convencionais pelos seus alunos já alfabeti-
zados. Planeje um trabalho específico para cada aspecto observado.

Sobre a leitura realizada pelo aluno, é bom lembrar:

A compreensão de como funciona o sistema alfabético de escrita é uma 
valiosa conquista dos alunos, e deve ser valorizada. Essa competência não ga-
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 1rante que consigam ler com fluência e autonomia todos os tipos de texto. Isso 
acontece gradativamente no decorrer de toda a vida. Quando chegam ao 2.º 
ano, mesmo que estejam com hipótese de escrita alfabética, muitos alunos 
ainda sentem dificuldades para ler os textos apresentados pela escola. É im-
portante contarem com o apoio e colaboração do professor para desenvolver 
essa autonomia.

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

Quando o professor lê de forma compartilhada ou colaborativa, os alu-
nos devem acompanhar a leitura com o mesmo texto em mãos. Este proce-
dimento deve acontecer com regularidade, com textos variados, incorpo-
rando-as a sua rotina. Adote esse procedimento também para ler textos das 
demais áreas de conhecimento. Diariamente mostre fazendo, ou seja, lendo 
e mostrando como se faz para ler, por diferentes finalidades. Selecione di-
ferentes tipos de texto e proponha leituras com propósitos variados. Por 
exemplo:

• a regra de um jogo simples para ser jogado;

• uma quadrinha para ser recitada em casa;

• uma piada ou adivinha para contar aos amigos;

• uma reportagem ou notícia de jornal ou revista para comentar com 
os colegas;

• um poema para declamar;

• Um texto com informações ou curiosidades científicas ou históricas 
para saber mais sobre o assunto, etc.

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

Mas é papel fundamental do professor ensinar como se faz. Observe as 
Orientações gerais para a leitura pelo aluno:

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

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

3. Diga para lerem sozinhos, em silêncio. 

4. Convide-os a ler em voz alta, procurando adequar a atividade às con-
dições de cada um. Os que se sentirem mais seguros podem ler trechos 
maiores. Os demais podem optar por ler um trecho junto com você: 
você começa a ler, o aluno lê em seguida. É possível que alguns alunos 
se adiantem e outros se atrasem.
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5. Faça pausas de vez em quando para que todos o acompanhem: ajude-os a 

localizar um fragmento e encontrar em que ponto do texto está a leitura.

6. Em outras ocasiões, interrompa sua leitura e peça a um aluno que con-
tinue a ler; isso os incentivará a antecipar e a verificar suas antecipa-
ções, considerando os indícios do texto.

7. Planeje perguntas a fazer aos alunos sobre o conteúdo do texto lido 
e mostre-lhes que é preciso voltar à leitura de determinados trechos, 
para procurar a resposta.
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 2UNIDADE 2
No encanto das águas
Objetivos:

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

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

• Ouvir com atenção textos lidos ou contados.

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

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

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

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

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

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

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

Em roda, inicie uma conversa explorando as imagens da abertura da uni-
dade, fazendo questionamentos aos alunos a respeito das personagens. Diga-
-lhes que, durante esta unidade de trabalho, irão realizar a leitura de algumas 
lendas para conhecer um pouco mais sobre elas. Professor, ouça o que os alu-
nos têm a dizer a respeito do que já sabem, do que já ouviram dizer, do que 
acham que é verdade e o que é mentira, etc. Explique-lhes então, de forma 
geral, o que são lendas:

No Caderno do Professor – Caderno Introdutório do Currículo da Rede Muni-
cipal de Ensino de Indaiatuba, há uma breve explicação desse gênero textual, 
que vale ser relembrada. Por isso, a transcrevemos a seguir:

Lenda

A lenda é um tipo de história que apresenta uma explicação, um exemplo. 
Para caracterizá-la, Irene A. Machado comenta:

A busca de explicações para as coisas e os fenômenos do mundo 
foi o que tornou possível o surgimento de muitas narrativas – 
histórias contadas pelas pessoas comuns, pelos poetas, pelos 
escritores, enfim, histórias que valem muito, porque enchem 
de sentido muitas coisas cujas explicações, se existem, ou são 
muito complicadas ou estão muito longe da capacidade de en-
tendimento das pessoas comuns. Mas como todo homem tem 
uma necessidade muito grande de produzir conhecimento, essas 
histórias mostram a sabedoria dos povos e a identidade das civi-
lizações. O aspecto principal desse tipo de narrativa é a explica-
ção das coisas complicadas de modo simples. Há muita coisa no 
universo cuja explicação aparece em forma de lenda: fenôme-
nos da natureza, origem dos povos, formação de cidades, fatos 
históricos, heróis nacionais.

[...] Todos os povos criam suas lendas, que podem surgir em qual-
quer época e apresentam uma relação direta com o momento his-
tórico do povo que as cria. As lendas oferecem um caminho para os 
fatos culturais de um povo, que permitem conhecer o seu modo de 
pensar num dado momento.

[...]A lenda tem sua origem na tradição oral e narra episódios re-
ferentes a grupos sociais e não a indivíduos.

As lendas combinam fatos reais e históricos com explicações que são pro-
duto da imaginação – explicações criadas na tentativa de compreender o des-
conhecido.

Mito1

O mito é fruto da rica experiência humana de explicar o porquê das coisas 
com histórias sobre deuses e fenômenos naturais, é fruto do esforço de ex-

1 A caracterização do gênero mito foi feita por Antonia Terra com contribuições de Rosaura Soligo.
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 2plicar “como tudo começou”. As histórias são narrativas que se reportam aos 
fenômenos inaugurais de tudo: a genealogia dos deuses, a criação do mundo, 
o surgimento do homem, a explicação mágica das forças da natureza. Uma das 
diferenças em relação às lendas é que os personagens dos mitos são deuses, 
divindades ou heróis.

Os mitos são construções coletivas — ninguém sabe quando foram cria-
dos, só que são contados pelos mais velhos. Os povos guardam os mitos na 
memória, ao longo de gerações, em forma de poemas cantados, narrativas 
ou lendas.

Segundo Christiane Angelotti podemos classificar as lendas mais comuns em 
cada região brasileira da seguinte maneira:

Região Norte Região 
Nordeste

Região 
Centro-Oeste

Região 
Sudeste Região Sul

• O Boto
• Vitória-Régia
• Curupira ou 
Caipora

• Mapinguari
• Boitatá
• Saci-Pererê
• A origem do 
Pirarucu

• A origem do 
Peixe-Boi

• Capelobo
• Mula-Sem- 
Cabeça

• Lobisomen
• A origem da 
Mandioca

• Onça maneta
• Onça-Boi
• A origem da 
Lua

• A origem do 
guaraná

• Iara
• Cuca - A ori-
gem do Sol

• O diabinho da 
garrafa

• Cobra-Hono-
rato

• Matintape-
reira

• Bicho-Papão

• Vaqueiro 
Misterioso

• Negro-D’Água
• Cabra Ca-
briola

• Cuca 
• O diabinho da 
garrafa

• Quibungo 
• Lobisomen
• Saci-Pererê
• Capelobo
• Mula-Sem- 
-Cabeça

• Origem da 
Mandioca

• Caipora ou 
Curupira

•  Bicho-Papão
• Bicho-Homem
• Cabeça de 
Cuia

• Saci-Pererê
• Negro-D’Água
• Caipora ou 
Curupira

• Arranca-Lín-
guas 

• Onça maneta
• Cuca 
• Lobisomem
• Bicho-Papão
• Diabinho da 
Garrafa

• Pai do Mato

• Onça maneta
• Cuca 
• Lobisomem
• Bicho-Papão
• Procissão das 
almas

• Mão cabeluda
• Caipora ou 
Curupira

• O Diabinho da 
garrafa

• Quibungo 
• Saci-Pererê
• Mula-Sem- 
-Cabeça

• Cuca 
• Lobisomem
• Bicho-Papão
• Saci-Pererê
• Mula-Sem- 
-Cabeça

• O Diabinho da 
garrafa

• A Gralha-Azul
• O Negrinho 
do Pastoreio

• Procissão das 
almas

• Mão cabeluda
• Caipora e 
Curupira

• João-de-
-Barro

• Pé de Garrafa 
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Algumas delas, com certeza, os alunos já devem conhecer. Professor, é 

muito importante que você leve para esta aula o mapa regional do Brasil, para 
mostrar-lhes as regiões mencionadas. Selecione algumas lendas e mostre a 
região onde elas são conhecidas. Aproveite este momento de roda para leitura 
da lenda da Iara e leia muitas outras para os alunos. Na seção Leia Mais há 
algumas sugestões, mas com certeza você encontrará outras na biblioteca da 
escola. E, sobre a leitura é sempre bom lembrar: A escuta diária de bons tex-
tos é muito importante para os alunos que estão se alfabetizando, porque esta 
é uma atividade que mostra a eles que a escrita representa a fala; o ajuda 
a compreender que a linguagem oral é diferente da linguagem escrita; a vi-
venciar emoções; desenvolver a imaginação e fantasias; apreciar bons textos; 
conhecer como os diferentes gêneros textuais se organizam; ampliar repertó-
rio e sua visão de mundo; sentir-se desafiados e motivados a ler outros livros. 
Diferentes objetivos pedem diferentes textos e formas diferentes de apresen-
tá-los. Há textos que podem ser lidos por partes, buscando informações. Há 
aqueles que precisam ser lidos várias vezes, enquanto outros, rapidamente 
ou devagar. Há leitura cuja compreensão deve ser controlada atentamente, 
voltando atrás para certificar-se do entendimento. Seja qual for o objetivo, 
todas devem proporcionar o prazer de ler e isso dependerá do exemplo de 
comportamento leitor que o professor oferecerá ao seu aluno. Aprender a ler 
e ler para aprender requer esforço diário do professor e do aluno. O professor 
precisará fazer com que seu aluno perceba a leitura de forma interessante e 
desafiadora, dando a ele condições plenas de conquistar a autonomia e inde-
pendência nesta prática.

Hora do Desafio

A atividade 1 solicita que os alunos leiam com sua ajuda a lenda da Iara. 
Por se tratar de um texto mais extenso e ter um vocabulário um pouco mais 
complexo, eles não deverão realizar a leitura, num primeiro momento sozi-
nhos, e sim com a sua colaboração. Como você já realizou uma leitura sem 
interrupções na roda da conversa, faça então uma segunda leitura, solicitando 
que os alunos acompanhem a leitura com o texto em mãos. Planeje com cui-
dado cada etapa da leitura que você deverá realizar aos alunos neste momen-
to. Antecipe o conteúdo do texto por meio de perguntas para que os alunos 
se envolvam na escuta e comecem a colocar em jogo estratégias de leitura: 
antecipação e inferência. Leia a lenda da Iara, se possível, em um ambiente 
agradável. Procure variar os espaços e lugares nos quais realiza as leituras. 
Releia o texto e relembre sobre a leitura pelo aluno o final da unidade 1.

Para as atividades 2 e 3, siga as mesmas orientações das atividades 2, 3 e 
4 da Unidade 1.
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 2Para a atividade 4, siga as mesmas orientações da atividade 5 da unidade 1.

Para a atividade 5, siga as mesmas orientações da atividade 2 da unidade 1.

Nas atividades 6 e 7, incentive a participação de todos os alunos e traba-
lhe com as ideias primeiramente na oralidade. Converse a respeito de finais 
possíveis, antes que produzam o texto. Se possível, crie outra versão que sirva 
de modelo. A atividade solicita um decalque do texto, ou seja, com base em 
um texto-fonte, é possível fazer alterações, mantendo-se a estrutura original. 
Explore muito as etapas propostas para o decorrer da atividade, na oralidade, 
e incentive que socializem as ideias que tiveram para que conheçam outras 
possibilidades e se divirtam com os diferentes finais criados pelos colegas. Só 
então proponha a escrita em duplas (lembre-se de planejar muito bem essas 
duplas). Durante a escrita do primeiro rascunho, retome os aspectos referen-
tes à organização do texto. Você pode também refletir a respeito da grafia 
das palavras, a pontuação, o uso da letra maiúscula, a legibilidade da letra, 
ou outros itens que julgar oportunos. Oriente os procedimentos de revisão, fa-
zendo interferências, atendendo individualmente os alunos, nos textos. Uma 
vez que os trabalhos serão apresentados para outra turma ou expostos na Fei-
ra Literária, é importante que os alunos fiquem mais atentos à escrita correta 
das palavras e ao sentido claro que devem dar a suas produções. As situações, 
em que os textos produzidos pela turma são apresentados a públicos maiores, 
oferecem a oportunidade de estimular a responsabilidade para com a escrita 
correta e bem cuidada.

Nas atividades 8 e 9, continue lendo outras lendas para os seus alunos. 
Incentive-os a contar o que já sabem sobre as lendas. Se contarem diferen-
tes versões, valorize-as e procure saber como as conheceram. Se outras len-
das com personagens diferentes forem mencionadas, valorize-as também. 
Amplie o repertório de lendas que os alunos conhecem, lendo para eles as 
lendas com bastante expressividade, evidenciando a alternância de vozes 
e os sentimentos que elas sugerem (cautela, pavor, alegria), envolvendo os 
alunos nos efeitos de sentido que a narrativa oferece. Em seguida, promo-
va uma conversa de livre apreciação, para que eles digam o que sentiram 
nas leituras das lendas. Observe que, em geral, as lendas são iniciadas por 
expressões que marcam a ausência de tempo e de autoria (um dia...), uma 
vez que são atemporais e de domínio público. O primeiro parágrafo costu-
ma apresentar o contexto do fato narrado e uma personagem. Nem sempre 
transmitem ensinamentos. Mais uma vez, você pode apresentar e localizar 
no mapa as lendas brasileiras nas diferentes regiões. Isso enriquecerá muito 
a aula e ampliará o conhecimento dos alunos. 

Na atividade 10, explore com os alunos o contexto de produção das 
cartas, sobretudo seus diferentes objetivos e tipos de leitores. Ative os 
conhecimentos prévios dos alunos: o que já ouviram falar sobre cartas pes-
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soais, se já receberam alguma e como são, entre outras questões. Chame 
a atenção dos alunos para a organização textual das cartas: data, destina-
tário, composição dos parágrafos e despedida. O objetivo desta atividade 
é produzir coletivamente, sendo você o escriba, uma carta pessoal em 
resposta à mãe de Jaguarari, retomando as características da carta. Para 
a produção coletiva de texto, é importante lembrar o que já foi orientado 
nos bimestres anteriores.

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

Lembre-se que, numa produção coletiva com alunos no proces-
so inicial de alfabetização, você assume o papel de escriba. Sendo 
assim, é aquele que apenas registra as ideias dos alunos. Registre 
literalmente o que eles ditam, e num outro momento, que não deve 
ser no mesmo dia, resgate trechos que apresentaram incoerências 
para serem revisados também coletivamente. Caso tenha oportuni-
dade e julgue adequado, pare durante a escrita de alguma palavra 
para questionar os alunos como se deve escrevê-la. Aproveite para 
trazer para essa discussão alguma questão ortográfica que você tenha 
observado ser ainda uma necessidade da maioria do grupo (exemplo: 
cachinhos é com X ou com CH?). Trata-se de aproveitar algumas pa-
lavras do texto que está sendo escrito coletivamente para trabalhar 
com a estratégia que temos chamado de auditório (em que se solici-
ta a algumas crianças que exponham suas hipóteses sobre a escrita 
de determinadas palavras, e posteriormente procurem, com a ajuda 
do professor e dos colegas mais experientes, em um dicionário ou 
em escritas estáveis expostas na sala de aula a grafia correta des-
sas palavras, discutindo com a classe a respeito das possibilidades e 
convenções). As discussões podem ser de: análise de sistema, caso 
esteja na dinâmica; crianças com hipóteses de escrita não alfabéti-
ca e ortográfica para aqueles que já devem ter preocupações com a 
escrita convencional das palavras (aqueles que já possuem hipótese 
de escrita alfabética). Podem ainda propor análise e discussões, com 
a segmentação correta entre as palavras, o uso de letras maiúsculas, 
e a separação das sílabas na translineação das palavras no texto. 
Mas lembre-se, você precisa ter duas grandes preocupações e muita 
cautela: primeiro, de escolher o que irá evidenciar, nesse trabalho, 
qual seu objetivo maior, a escrita do texto com as preocupações da 
linguagem escrita (coerência e organização das ideias, transcrição de 
fala), ou se irá focar na escrita e análise de determinadas palavras 
(representação de sons, letras, sílabas). Aconselhamos não realizar 
simultaneamente as duas necessidades da escrita. Realize uma de 
cada vez, em dias diferentes.
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 2As atividades 11 e 12 realizam uma aproximação dos alunos ao gênero 
textual receita culinária, no contexto de uma alimentação culturalmente her-
dada pelos indígenas e citados na lenda da Iara. Explore a leitura e forneça 
informações aos alunos, a respeito da organização e estrutura das receitas 
culinárias, para que eles possam observá-las:

• título;

• relação (lista) de ingredientes na forma de lista, logo no início;

• indicação da quantidade necessária de cada ingrediente, com as res-
pectivas unidades de medidas, quer por escrito, quer em linguagem não 
verbal (como imagens de xícaras e de colheres);

• instruções de preparo do prato, logo abaixo da lista de ingredientes;

• às vezes, há ilustração.

Depois de os alunos lerem a receita, faça-lhes algumas perguntas cujas 
respostas eles poderão encontrar analisando o texto mais detidamente:

1. O sal é um ingrediente presente nesta receita? Como vocês sabem?

2. Onde está escrito farinha? Farinha é um dos ingredientes? Como é pos-
sível saber? 

3. Como deve ser servida a mandioca da receita lida?

Pense em outras possibilidades ajustadas à sua turma e proponha outros 
desafios de leitura!

Na atividade 13, para realizar a cruzadinha, agrupe os alunos, adequando 
o nível de desafio às possibilidades de realizarem a tarefa, para que tenham 
bons problemas a resolver. Solicite que socializem as respostas. Retome as 
dicas para realização da cruzadinha, nas Atividades Permanentes de Alfabe-
tização (Currículo da rede municipal de Ensino de Indaiatuba – Caderno do 
Professor/2009 página 45).

Nas atividades 14 e 15, trataremos da nasalização das vogais utilizando 
os grafemas (letras) M e N. Mostre para os alunos que, ao pronunciarmos os 
fonemas (sons) P e B, o movimento que fazemos nos lábios é igual ao movi-
mento que fazemos ao pronunciar M, pois o ponto articulatório é o mesmo. 
Por isso, usamos o M antes do P e do B para produzir a nasalização das vogais 
(regra ortográfica regular da Língua Portuguesa). Em todos os outros casos, 
utilizamos o N. É importante observar que há uma sequência de trabalho com 
as letras M e N. Após a sequência, você pode sugerir aos alunos que elaborem 
coletivamente uma cartaz com as regras. No material de encarte, você en-
contrará o jogo do N e M. Para jogá-lo, você encontrará um dado com as faces 
marcadas com as letras M e N, que deverá ser montado, e uma cartela com 
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várias palavras, para serem recortadas e transformadas em fichas. O objetivo 
desse jogo é colaborar com a aprendizagem dos alunos, em relação ao uso das 
letras M e N, de forma lúdica e significativa. As regras desse jogo encontram-
-se no Caderno de Leitura, como um texto instrucional. Você também pode 
aproveitar as fichas do jogo do N e M para outras atividades, tais como: escre-
ver no espaço as letras que faltam nas palavras; selecioná-las, separando-as 
em grupos, segundo a regra ortográfica; de acordo com o número de sílabas; 
rimas; semelhanças de sons; etc.

Na atividade 16, procure a melodia da música do Saci-Pererê no site indi-
cado e ensine-a aos alunos. Com certeza, eles vão se divertir. Ajude-os a me-
morizar os versos que eles mais gostarem cantando-os muitas vezes, e realize 
um trabalho de leitura e escrita, conforme orientações das atividades 5 e 11 
da unidade 1 e das atividades permanentes de alfabetização.

As atividades 17 e 18 atividades são apenas de manutenção, e espera-se 
que os alunos já tenham entendido que singular indica um só elemento e plu-
ral, mais de um elemento. Espera-se também que utilizem esse conhecimento 
em suas produções escritas.

As atividades 19 e 20 trabalham com a segmentação correta entre as pa-
lavras e a separação das sílabas. Para desenvolver estas atividades, primei-
ramente, realize uma leitura coletiva com o grupo, em seguida, solicite aos 
alunos que reflitam onde é necessário separar as sílabas ou palavras. Organize 
os alunos em grupos (agrupamentos produtivos) e trabalhe a reescrita do tex-
to orientando no que for necessário e aproximando-se dos alunos com mais 
dificuldades.

Atividade 21 e 22 – Refletiremos palavras que têm a mesma pronúncia ou 
a mesma grafia, mas sentidos diferentes. São os homônimos, palavras com 
escrita ou pronúncia iguais, com significados (sentidos) diferentes. Não há 
necessidade de se trabalhar com o termo “homônimo”, apenas refletir com os 
alunos esta possibilidade de estudo que algumas palavras oferecem. 

Exemplos: 

Palavra 1.º signifi cado 2.º signifi cado

Pia Tipo de bacia Ato de piar

São Verbo ser Sadio

Manga Tipo de fruta Parte da camisa que 
cobre os braços
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 2Raiz Que sustenta a árvore Tipo de cálculo

Canto Ato de cantar Canto da sala

Página Endereço da internet Nome da folha de um livro

Planta Vegetal Mapa de um prédio ou casa

Cedo Verbo ceder Advérbio de tempo

Laranja Fruta Cor

Banco Lugar onde se 
guarda dinheiro Lugar onde se senta

As atividades 23 e 24 têm o objetivo de iniciar uma reflexão a respeito do 
uso da letra “H”. Optou-se por iniciar pela análise da letra “H”, espera-se que 
o aluno chegue à conclusão de que o som do “H” no início da palavra em nada 
modifica o valor sonoro, mas modifica o valor de outras consoantes, quando 
combinadas com elas: L, N, C.

O emprego do “H” no início da palavra é um exemplo de irregularidade 
letra-som: não há regra que ajude os alunos a usar ou não o H inicial. Diante 
da dúvida, a saída é consultar um dicionário e memorizar a palavra escrita. 
Para ajudar os alunos na memorização, é importante construir uma lista des-
sas palavras para deixá-la exposta na classe. 

Atividade 25 - Além de ser um exercício que desenvolve a capacidade de o 
aluno refletir sobre a escrita, é uma atividade lúdica que favorece o aprendi-
zado divertido. Mas, para que realmente haja bons desafios, agrupe-os e faça 
questionamentos que os levem a pensar sobre a escrita.

Na atividade 26, é bem provável que, depois de no mínimo dois anos de 
escolaridade, os alunos já tenham observado o til como sinal gráfico em 
algumas palavras. Antes de iniciar a atividade, questione-os se já perce-
beram que, em algumas palavras, existe esse “sinal”; em quais palavras; e 
por que será que isto acontece. Ouça o que eles têm a dizer. Solicite que 
escrevam na lousa as palavras que conhecem que têm essa marca gráfica. 
Espera-se que os alunos percebam que o som /ã, ãs, ãe, ães, ão, ãos, õe, 
ões, õem / pode ser registrado por escrito de formas diferentes, ou seja, 
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com o uso do til sobre a vogal. O uso do til faz com que, ao lermos as 
palavras com esse sinal, elas tenham os sons nasal, (que sai pelo nariz e 
pela boca ao mesmo tempo). Exemplos: anã, maçãs, camarão, mãos, põe, 
balões, compõem. Chame a atenção dos alunos que não é correto fazer um 
til grande, que fique em cima de duas ou mais letras. Mostre-lhes onde é 
correto “colocar o til”, acima da primeira vogal.

Na atividade 27, é importante discutir com os alunos, antes da leitura 
do texto, o que é solicitado no encaminhamento da atividade, pois, após 
terem lido muitas lendas durante o desenvolvimento desta unidade de tra-
balho, “Malamém” pode lembrar o nome de algum personagem indígena ou 
africano. Você pode brincar com isso, dizendo que o texto a ser lido não 
é para fazer refletir, como as lendas, mas para fazer rir, o que as piadas 
fazem muito bem. Neste sentido, você estará aproximando os alunos desse 
gênero textual. Será necessário que a leitura seja com a sua colabora-
ção, ou seja, coletiva e compartilhada, para explorar seu conteúdo com 
os alunos, voltando à leitura de alguns trechos para localizar informações 
e realizar inferências daquilo que não está dito explicitamente. Ajude-os 
a perceber qual é a graça no final, pois as últimas palavras da oração do 
“Pai-Nosso” (“Livrai-nos do mal, amém”), se ditas de forma bem rápida, 
podem ser ouvidas como “Malamém”, qual a relação que isso pode ter com 
a explicação de Joãozinho para o pedido que sua mãe faz a Deus, todos os 
dias antes de dormir, e seu medo por essa razão. Professor, ao realizar com 
frequência leituras colaborativas ou compartilhadas, auxiliando os alunos 
a procurarem no próprio texto respostas às suas indagações, trazendo-lhes 
informações que dependem das relações que se estabelecem na própria 
leitura, e, principalmente, relendo o texto várias vezes para isso, você es-
tará mostrando a eles como é que se lê: mostrando o comportamento e os 
procedimentos de um leitor que lê e entende plenamente o que lê.

Leia mais!

A sugestão, nesta unidade é para a leitura de lendas de vários povos. Pro-
cure na biblioteca da escola e leve para os alunos várias lendas. Leia para eles 
todos os dias e ofereça livros para lerem em duplas ou individualmente. Na 
escola ou em casa.

Outras sugestões

Aproveite para ampliar o assunto abordando:

• arte de origem africana, afrodescendente e indígena;

• músicas, ritmos, danças;
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 2• confecção de máscaras, pontuando a sua importância na cultura afri-
cana e indígena;

• influências africanas e indígenas no vocabulário e na cultura brasileira;

Pense e responda

• Siga as mesmas orientações da unidade 1.
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UNIDADE 1
Números: companheiros de todos 
os dias!
Objetivos:

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

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

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

Início de conversa

As crianças iniciam sua vida escolar tendo grande conhecimento sobre 
os números e suas relações. Vivenciam, no dia a dia, inúmeras situações 
nas quais eles são fundamentais. Observam sua escrita nas ruas, nas cons-
truções, na televisão, nas revistas... Como aproveitar esse conhecimen-
to em sala de aula? O que as crianças, em geral, sabem e como ampliar 
este conhecimento? Será possível trabalhar com todos os números ao mes-
mo tempo? Como? É preciso rever o sistema decimal, o planejamento de 
estratégias apoiadas em materiais e alternativas para o trabalho com as 
unidades/dezenas/centenas. É também importante destacar o papel da 
reflexão, por parte dos alunos, na construção de explicações a respeito do 
sistema de numeração.

Buscar pelo significado social de cada assunto escolar é recomendável 
em qualquer campo do conhecimento. Mais que contextualizar é neces-
sário tornar o assunto significativo e existem temas que facilitam esse 
trabalho, principalmente se desenvolvidos de forma interdisciplinar, o que 
requer um bom planejamento.

Essa unidade enfoca algumas possibilidades matemáticas no parque de 
diversões. No entanto não se esgotam apenas nas atividades propostas no 
livro do aluno, mas é um tema que poderá ser desenvolvido em forma de 
projeto, envolvendo todas as áreas do conhecimento.

Inicie a Roda de Conversa questionando os alunos sobre a necessidade 
que temos de utilizar números em todos os momentos do dia a dia, até para 
se divertir. Questione-os a respeito do emprego de números num parque 
de diversões. Algumas situações que poderão surgir: o preço da entrada, o 
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 1horário de funcionamento, o tempo de duração de cada brinquedo, quan-
tas pessoas podem brincar ao mesmo tempo num determinado brinquedo, 
etc.

Hora do desafio

Na atividade 1, os alunos deverão observar o mapa do parque e localizar 
alguns brinquedos, seguindo a legenda. Nesse momento, explore a oralida-
de, deixando que comentem quais brinquedos já conhecem, estimule-os a 
descreverem como é o brinquedo, que emoções sentiram, etc.

Deixe a turma trocar ideias e falar de situações que envolvam números, 
desde o momento de sair de casa, para ir ao parque, até a hora de retor-
nar. Observe que para encaminhar essa atividade é importante destacar 
que não se refere aos números evidentes no mapa, mas o conhecimento 
numérico que envolve as diversas situações dentro do parque. 

O objetivo da atividade 2 é explorar a composição e decomposição do 
sistema de numeração decimal, a leitura e a escrita numérica. Outras situ-
ações matemáticas poderão ser trabalhadas nesse momento: o antecessor 
e o sucessor dos números apresentados; o valor posicional dos algarismos; 
contagem de 10 em 10 do número menor até chegar ao número maior; 
registrar os números entre 95 e 128. Encaminhe a atividade, solicitando 
que os alunos representem as quantidades com material dourado em suas 
carteiras e em seguida preencham a tabela do livro do aluno, optando por 
escrever os algarismos ou representar com o desenho das peças do material 
dourado correspondentes. 

Antes de iniciar a atividade 3, verifique com os alunos em que situações 
do cotidiano são utilizadas senhas. Exemplo: nos postos de saúde, bancos, 
lojas, computadores, etc. Converse com os alunos a respeito das diferentes 
funções das senhas: para organizar ou para dar acesso, como é o caso das 
senhas eletrônicas (contas bancárias, cartões de crédito, senha da inter-
net, etc).

Você poderá solicitar que ordenem as imagens das crianças, na carteira, 
do ordinal maior para o menor para, em seguida, realizar a atividade pro-
posta no livro do aluno.

Professor, aproveite para explorar com os alunos, situações de ensino 
como: quem ficou entre Paulo e Thiago? Antes de Toshio? Depois de Rodri-
go? Que lugar Carlos ocuparia se tivesse entrado na fila após Lucas?

Na grade numérica da atividade 4, explore todas as possibilidades que 
essa atividade oferece, além das propostas no livro do aluno. Exemplo: a 
sequência numérica das linhas (10 em 10, 20 em 20, 50 em 50), situar um 
determinado número e reconhecer os vizinhos (destacar quanto a mais e 
quanto a menos), observar as diagonais (para a direita e para a esquerda), 
etc. 

Dite os números: 24, 42, 59, 61, 95, 101, 103, 110, 116 e 130.
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Após ditar os números, destaque alguns exemplos: 24 e 42, comparando-
os quanto: maior e menor; valor posicional do 4 e do 2; sucessor e anteces-
sor; adicionar essas quantidades contextualizando-as (uma escola levou 42 
crianças para passar uma tarde no parque e outra escola levou 24. Quantas 
crianças havia no parque?); criar situações de subtração (uma escola levou 
95 crianças para passar uma tarde no parque. 59 eram meninos. Quantas 
eram meninas?), etc.

A atividade 5 enfoca a composição numérica e poderá ser realizada com 
o auxílio do material dourado, ábaco e ábaco de papel, antes de fazer o 
registro no livro do aluno. Aproveite para revisar: sucessor, antecessor e 
valor posicional dos algarismos.

A atividade 6 continua com a mesma proposta de composição numérica, 
só que agora utilizando as fichas dos encartes 2 e 3 na qual a ideia é com-
por o maior e o menor número possível com as fichas. Na sequência oriente 
os alunos para recortarem do encarte as fichas que faltam para brincarem 
com o jogo “vence o maior”, proposto na próxima atividade.

Para realizar a atividade 7, forme trios. Cada aluno deverá ter um jogo 
de cartas de 0 a 9 em mãos. Oriente-os para que juntem e embaralhem 
as cartas, colocando-as numa pilha, com os números virados para baixo, 
no centro da mesa. Ao seu sinal , cada aluno retira da pilha três cartas e 
coloca-as sobre a mesa, tentando formar o maior número. A cada rodada, 
registram na tabela do livro do aluno os números formados pelos integran-
tes do trio, circulando o maior número. O aluno que formou o maior núme-
ro, fica com as cartas que tirou, e os demais devolvem, embaralhando-as 
e colocando-as embaixo da pilha no centro da mesa. O jogo prossegue com 
novas rodadas e termina quando não houver mais cartas na pilha. Ganha 
quem venceu o maior número de rodadas, ou seja, quem tiver mais cartas 
na mão.

Aproveite os números que foram registrados na tabela:

• Quem ganhou mais rodadas;

• O maior número que formaram;

• O menor número que formaram;

• Qual a diferença entre eles;

• Peça que selecionem um número de cada jogador para fazer a decom-
posição em ordens;

• Identifiquem o antecessor e o sucessor desses números;

• Qual o resultado se somarmos mais 100 a cada um desses números;

• Qual a dezena mais próxima de cada número, facilitando o cálculo 
por aproximação. Exemplo: Se um aluno selecionou o número 256, a 
dezena mais próxima = 260. 
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 1Ao encaminhar a atividade 8, deixe que troquem ideias para que concluam 
o que significa uma dúzia, relacionando o termo à quantidade correspon-
dente. Como essas quantias estão presentes no cotidiano? O que compra-
mos em dúzia? Que quantia corresponde a meia dúzia? 

A atividade 9, ao solucionar o desafio, completarão a ordem das cente-
nas. Explore mais essa questão com questionamentos: qual é o antecessor 
de 100? E o sucessor? Explore o valor posicional dos algarismos. Quantas 
centenas serão completadas depois de 199? 

A atividade 10 propõe uma forma de solucionar o problema. Deixe que 
os alunos discutam outras formas para chegar ao mesmo resultado. (Pode-
rão resolver pelo ábaco de papel, somando as unidades, dezenas e cente-
nas; com o uso do ábaco; com o material dourado.) 

A atividade 11 poderá ser representada, analisada e resolvida com o uso 
de papel quadriculado. Solicite aos alunos que representem 6 linhas com 4 
colunas, representando as 6 gôndolas com 4 pessoas em cada uma; solicite 
também que façam 4 linhas com 6 colunas. Questione-os: onde fica mais 
fácil contar? Deixe que troquem ideias para constatarem quem tem razão: 
a Ana ou a Melissa, quanto à forma de resolver a situação. Poderão con-
cluir que a ordem dos fatores não altera o produto, sem fazer uso desses 
termos, nesse nível da escolaridade.

A continuidade do desafio poderá ser resolvida no papel quadriculado, 
com o material dourado ou ábaco. 

Professor, inicie a atividade 12 orientando os alunos a completarem a 
construção do gráfico. Permita que resolvam-na utilizando-se de diversos 
recursos:

• com a representação em linhas e colunas;

• por meio da soma de parcelas iguais;

• realizando o cálculo explorando o dobro.

Solicite que façam a representação do resultado no ábaco e material 
dourado. Como ficará esse resultado se faltar uma pessoa? E se tiver uma 
pessoa a mais? Na continuidade desta atividade, os alunos deverão com-
pletar a legenda, fazendo a leitura do gráfico. Com esses dados, deverão 
trocar ideias para realizar as questões propostas no livro do aluno.

As situações-problema da atividade 13 exploram a ideia repartitiva da 
divisão. Você poderá ampliar a segunda atividade, por exemplo, exploran-
do a ideia de medir: o pai de Melissa tem R$ 45,00 e quer dar R$ 15,00 
para cada um dos filhos. Quantas crianças receberão essa quantia? Quantas 
vezes é possível tirar 15 de 45? Forme duplas e proponha: E se o pai de 
Melissa tivesse R$ 84,00? Que quantia caberia a cada filho?

Peça para que socializem como resolveram a situação. Registre na lousa 
as diferentes formas. Os alunos devem compreender que existem diferentes 
maneiras de resolver uma mesma situação, obtendo a mesma resposta.
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Outras sugestões

O JOGO DAS SOMAS

Prepare: papel sulfite, tabela na lousa, 6 alunos na frente da sala e a 
classe dividida em equipes.

Cada um dos 6 alunos escreve um número menor que 150 (somente os 
números redondos ou dezenas exatas) no papel, que deverá ser fixado em 
sua camiseta, e fica de costas para a classe.

Ao comando da professora, cada vez 2 desses alunos se viram de frente 
para a classe e a equipe que acertar a soma dos números apresentados nas 
camisetas ganha ponto, que deverá ser registrado na tabela.

A equipe que errar não registra pontos. Ganha a equipe que fizer mais 
pontos.

Professor, aproveite para explorar os resultados do jogo em situações-
-problema.
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 2UNIDADE 2
Medimos o tempo todo!
Objetivos:

• Reconhecer grandezas mensuráveis como comprimento, massa, capa-
cidade e elaborar estratégias pessoais de medida.

Início de conversa

Uma das principais atividades do ser humano desde os primórdios da civiliza-
ção foi a medição do tempo. A primeira divisão do tempo provavelmente foi o 
mais natural, o dia e a noite. Para marcar os intervalos de tempo fracionados do 
dia, o homem começou observando a variação da sombra de uma simples e rús-
tica haste fincada no chão projetada pelos raios solares. Com o aperfeiçoamen-
to deste marcador de tempo natural criou-se os gnomons, os relógios de sol.

A história da evolução dos diversos tipos de relógios reflete a cultura e a arte 
dos diferentes povos. A Ciência e a Matemática estão presentes no aperfeiçoa-
mento das formas de registrar o tempo: Clepsidra.

Relógio de Água (onde a água baixava de nível gotejando em um recipiente, 
marcando as horas que passavam), Ampulheta - Relógio de Areia (uma Clepsidra 
toda fechada, transportável, à prova de vazamento, com a substituição da água 
pela areia), Lamparina - Relógio de fogo (uma Clepsidra em que o abaixamento 
do nível era devido ao consumo do azeite pela combustão). A Clepsidra foi o 
medidor de tempo mais empregado na antiguidade e ainda é possível encontrá-
la em alguns lugares.

Uma curiosidade interessante é o Relógio Oriental, concebido no Japão, ba-
seado no ciclo natural da Natureza, marcando horas de comprimentos variados 
conforme a estação do ano, sendo as horas diurnas durante o verão mais longas 
que as de inverno, que por sua vez tinha as suas horas noturnas mais longas que 
as de verão.

Outro exemplo importante: Relógio Mecânico de Pesos (uma evolução da 
Clepsidra, com um dispositivo regulador do movimento de engrenagens man-
tendo uma rotação regularmente razoável). Parece que a criação do relógio 
mecânico se deve a um chinês, monge budista, matemático e astrônomo IHsing 
(682 - 727). 

Os relógios mecânicos tiveram muita importância desde o seu surgimento até 
fins da idade média em torno do ano 1450. Eram considerados como símbolos 
do equilíbrio, da virtude e da sabedoria. Muitos deles foram construídos com 
figuras e desenhos alusivos a essas nobres qualidades que os homens deveriam 
possuir. Surgiram depois os relógios de mola real por volta de 1515, substituin-
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do o peso que colocava em movimento os relógios. A aplicação do pêndulo aos 
relógios se deu graças ao astrônomo holandês Huygens por volta de 1657. Os 
relógios portáteis só puderam ser feitos depois da invenção da mola real. Quase 
todos eram de bolso e só no começo do século XX é que foram sendo substituí-
dos pelos relógios de pulso que hoje predominam.

Relógio Elétrico: A eletricidade tornou-se mais um elemento importante na 
relojoaria. Após 1856 vários inventores construíram relógios de diferentes ti-
pos. Todos eles dependiam de uma fonte de energia e se difundiram mais tarde 
quando surgiram as pilhas secas.

Relógio eletrônico: quartzo. Em 1930, foi construído o primeiro relógio a 
cristal de quartzo por Morrison. 

Ainda assim, esse tipo de relógio, como todos os outros construídos até o 
surgimento do transistor em 1948, era constituído de grandes conjuntos de vál-
vulas eletrônicas e praticamente usado apenas nos observatórios e laboratórios 
de pesquisas. Os transistores chegaram para substituir as válvulas nos Relógios 
a Quartzo, tornando possível diminuir o tamanho do relógio e a redução brusca 
do consumo de corrente elétrica.

Em 1954, inventaram o Relógio Atômico que chega a medir intervalos de 
tempo da ordem de milionésimos de segundo.

Não é só o tempo que o homem mede. Estamos medindo tudo o tempo todo: 
ao dar um valor a tudo, ao avaliar o preço das mercadorias, ao comparar quem é 
mais alto, mais baixos, mais gordos, mais magros que os outros. Se fazemos uma 
tarefa melhor ou fazemos pior. Precisamos saber quantas pessoas irão a uma 
festa de aniversário para preparar doces e salgados suficientes, para não faltar 
ou sobrar muito. Ganhamos mais, ganhamos menos, e as medidas não têm fim.

Na Roda de Conversa, ao ler o poema, o aluno estará fazendo um tipo de 
medida de tempo, utilizando os dias da semana. O poema poderá ser explorado 
deixando o aluno relatar o que realiza durante a semana, o que realiza aos do-
mingos com amigos e a família. Analisar por que o domingo é uma alegria. Qual 
outro dia da semana que é preferido pelo aluno. O que há de especial nesse dia?

Questione os alunos sobre outras formas de medir o tempo além do relógio 
e os dias da semana.

Hora do desafio

Para encaminhar a atividade 1, solicite que formem duplas e registrem 
como percebem a passagem do tempo: na vida de cada um, no corpo, na 
escola, nas situações de família, nas festividades, nas pessoas com as quais 
convive, etc. As duplas deverão comentar os registros com a turma, trocando 
ideais e complementado suas anotações.

O objetivo da atividade 2 é que o aluno perceba as horas diurnas e noturnas 
e o tipo de atividade correspondente. No primeiro momento, deverão iden-
tificar as atividades da personagem, para em seguida, registrar as próprias 
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 2atividades desenvolvidas durante as 24 horas do dia. Você poderá ampliar esse 
assunto enfocando como as pessoas utilizam às 24 horas do dia de diferentes 
maneiras: pessoas que trabalham durante a noite e descansam durante o dia; 
pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite; a importância de 
manter um sono saudável durante 8 horas por dia.

Coloque situações curiosas: 

• Quem dorme 8 horas por dia, será que dorme a metade do dia? 

• Quantas horas correspondem à metade do dia?

• Se dividirmos o dia em manhã, tarde e noite, quantas horas corres-
pondem a cada período?

Na atividade 3, ao analisar as imagens, o aluno deverá concluir que pode-
mos perceber a passagem do tempo no crescimento e amadurecimento das 
pessoas, com a sucessão dos dias e das noites, com o crescimento das plantas e 
as transformações da natureza, etc. Os alunos poderão citar outras situações, 
recortar de revistas outras imagens que sugerem a passagem do tempo.

Para encaminhar as atividades 4 e 5, solicite aos alunos que tragam para 
a sala de aula imagens da primavera, verão, outono e inverno. Analisem es-
sas imagens e comente se podem perceber a passagem do tempo nelas. Peça 
também um calendário atual, para a sala de aula. Esse momento favorece o 
desenvolvimento do conceito de bimestre, trimestre, semestre, relacionando 
com situações do dia a dia: quantos bimestres de aula há durante o ano letivo, 
quantos trimestres, em que parte do ano ocorrem as férias, etc.

Aproveite também para explorar os dias do ano - 365 dias. Quantos dias 
correspondem a metade do ano? Quantos dias correspondem a cada estação 
do ano? 

Quantos dias correspondem a um bimestre, trimestre, semestres?

Nas atividades 6, 7 e 8 o aluno deverá analisar como as medidas estão 
presentes nas brincadeiras: corridas, saltos em altura e distância, o tempo 
marcado nos jogos, as medidas de um campo de futebol, etc.

No primeiro momento, na atividade 6, organize um jogo de maratona com 
a turma. Depois explore os dados registrados nas tabelas pelas equipes que 
jogavam Maratona numa escola, conforme sugerido no livro do aluno. 

Explique as regras do jogo.

Como jogar:

• Divida a turma em equipes de 4 a 5 alunos cada;

• Providencie as tabelas para registrar os pontos (uma por aluno e uma 
por equipe);

• Cada equipe deverá ter dois dados;
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• Cada elemento do grupo joga os dados, e registra os pontos que fez 
em sua tabela. No final da rodada, deverão somar todos os pontos da 
equipe e registrar na tabela da equipe.

Equipe A

C D U

Completadas as 4 rodadas, explore todas as possibilidades com o resultado 
do jogo; conforme o interesse e as possibilidades de sua classe.

Depois de realizar a maratona na sala de aula, organize uma maratona 
na aula de Educação Física. Peça para os alunos medirem (com fita métrica, 
trena) a distância que será percorrida na quadra da escola. Forme equipes e 
defina as regras do jogo:

• Será uma maratona de ida e volta.

• O segundo elemento da equipe só poderá iniciar a corrida depois que 
o primeiro voltar e bater na sua mão, e assim sucessivamente até o 
último elemento da equipe completar a corrida.

• Ganha a equipe que fizer a corrida em menor tempo, ou seja, quan-
do todos os elementos da equipe completarem a corrida, antes das 
demais equipes.

No final, você poderá propor cálculos de quantos metros as equipes corre-
ram: uma equipe, duas equipes juntas, todas as equipes juntas, etc.

Para o desenvolvimento da atividade 7, combine com a classe um “passeio” 
pala quadra ou pátio da escola, para medir de uma ponta à outra, usando bar-
bante. Peça ajuda de um inspetor de alunos (fale com seu Professor Gestor/ 
Coordenador para organizarem este momento e combine com os alunos tudo o 
que precisarão fazer). De volta à classe, questione os alunos para que possam 
fazer inferências sobre o que mediram: quantos metros tem a quadra ou o 
pátio? Essa medida é equivalente ao quê? Qual o maior espaço da escola? Será 
que a medida desse espaço é maior ou menor que a medida do quarteirão? 
Pergunte: como poderemos medir o quarteirão da escola? Permita que façam 
estimativas, que formulem hipóteses e façam perguntas. Perceba se algum 
aluno tem a ideia de medir, utilizando o mesmo barbante que foi utilizado 
para medir a quadra. Caso ninguém tenha a ideia, proponha a atividade. Faça 
outro questionamento: quantas vezes o comprimento da quadra de esportes 
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 2caberia no comprimento do quarteirão medido? Permita que percebam que 
precisarão ir e voltar algumas vezes com o barbante para descobrirem isso, 
pois um quarteirão tem aproximadamente 100 metros e a quadra em média, 
entre 25 e 30 metros de comprimento. Relacione as medidas com a maratona 
de 100 metros, respondendo as questões no livro do aluno. Num outro momen-
to, analise com os alunos as marcações existentes na fita métrica ou qualquer 
instrumento de medida de comprimento. Questione-os sobre essas divisões e 
o que significam:

• Em quantas partes está dividido o metro? O metro está dividido em 
10 partes. Essas partes também estão divididas em partes menores, 
ao todo completando 100 pedacinhos. Cada pedacinho é denominado 
centímetro, porque um metro tem 100 centímetros. 

• Os centímetros facilitam a medição de coisas pequenas. Os centíme-
tros representam partes menores que um metro. 

Explorando a régua, encaminhe a medição de objetos pequenos, menores 
que um metro, efetuando o registro dessas medidas. Estabeleça comparações. 
Por exemplo: quanto mede o livro do aluno? Quantos centímetros faltam para 
completar um metro?

Na atividade 8 o aluno terá oportunidade de registrar medidas maiores que 
um metro, mas que não completam 2 metros. Isto é, um metro inteiro e mais 
um pedaço.

Antes de encaminhar a atividade no livro do aluno, organize no pátio da 
escola, na aula de Educação Física, salto à distância. Com um instrumento de 
medir, registre numa tabela a distância que cada aluno pulou. Trabalhe com 
esses dados. Por exemplo:

• Quantos centímetros Ana pulou? Quantos centímetros faltam para 
completar 2 metros?

• Quem saltou a maior distância? Quem saltou menos?

Em seguida encaminhe a atividade 9, ajudando os alunos em seus cálculos.

Na atividade 10 você poderá propor outras situações, envolvendo medidas 
de comprimento, inclusive usando objetos como pano de prato, toalha de 
rosto, etc.

A atividade 11 explora estimativas referentes à medida da sala de aula, do 
corredor da escola, do pátio, da largura da porta da sala, do portão, etc., para 
em seguida conferir com um instrumento de medida.

As atividades 12, 13 e 14 oferecem oportunidades de explorar outras me-
didas: massa e sistema monetário. Você poderá organizar uma “vendinha” na 
sala de aula e simular situações de compra e venda, antes de encaminhar as 
atividades no livro do aluno. Utilizando cédulas e moedas recortadas do mate-
rial de encarte, oriente a realização dos cálculos necessários e a conferência 
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dos resultados na calculadora. 

Quando encaminhar as atividades propostas no livro do aluno, trabalhe com 
as medidas que aparecem na tabela. Por exemplo:

• Quantas latas de goiabada são necessárias para completar um quilo? 
O que você observou? 3 latas completam um quilo? Quanto falta? E 4 
latas completam um quilo? Quantas gramas ultrapassam de um qui-
lo? 

• O que pesa mais, o extrato de tomate ou a sardinha? Qual a diferença 
de peso?

• Se a mãe de Paula dividir o pacote se sal em 4 potes de mesmo tama-
nho, quantas gramas deverá colocar em cada pote?

• Aparece outra medida na tabela da cesta básica de Daniel?  _______

• Em qual produto?  ___________________________________________

Oriente os alunos para que façam uma listagem de produtos que fazem 
parte da cesta básica da sua família e os respectivos preços. Organize uma 
tabela com os 10 produtos mais indicados e respectivos preços, orientando a 
elaboração de um gráfico com a legenda colorida (para cada produto oriente 
o aluno a utilizar uma cor diferente).

Outras sugestões

• Divida a turma em grupos e oriente-os para sair da sala e medir coisas 
com mais de 1 metro. Deverão fazer ao menos 3 medições e regis-
trar os resultados para em seguida apresentar para a turma. Organize 
situações-problema com os dados registrados pelos alunos.

• Proponha desafios para os alunos, deixe que façam estimativas e en-
contrem soluções:

  Quantos 100 gramas cabem em um quilo? E em meio quilo?

  Eu preciso de quantos gramas para completar um quilo?

  900 gramas são mais ou menos que um quilo? E 1200 gramas 
  passam de um quilo? Quanto?
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 3UNIDADE 3
Por onde anda a matemática? 
Procure e você verá!
Objetivos:

• Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e des-
locar-se no espaço, bem como para identificar relações de posição 
entre objetos no espaço; interpretar e fornecer instruções, usando 
terminologia adequada.

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

• Utilizar tabelas simples e gráficos de coluna para facilitar a leitura e 
a interpretação de informações e construir formas pessoais de regis-
tro para comunicar informações coletadas.

Início de conversa

Podemos observar formas geométricas em toda parte: na natureza, nas cons-
truções humanas, em revistas e jornais, em cartazes e placas de sinalização, na 
TV, no cinema, nas artes plásticas, nos computadores... o aluno começa a per-
ceber a geometria a partir da observação do mundo à sua volta e de situações 
da vida real. É observando e fazendo coisas que lhes sejam significativas que as 
crianças aprendem Geometria e não ouvindo a definição do professor. Quais são 
estas situações? Como aproveitá-las? São situações do cotidiano, tanto de cons-
truções feitas pela natureza, quanto de construções realizadas pelo homem e 
situações vivenciadas pelo aluno na geometria do dia a dia. 

Sabemos que todas as coisas ocupam espaço: objetos, pessoas, animais, pe-
dras, plantas... A preocupação de melhor aproveitar esse espaço leva algumas 
pessoas a observar as formas dos objetos, suas medidas, suas regularidades e 
irregularidades.

Em Matemática nos referimos às formas dos objetos, por formas geométricas, 
e o estudo destas formas é realizado por um dos mais importantes ramos da Ma-
temática: a Geometria. Percebemos que a Geometria está presente não só nos 
livros didáticos, mas no nosso cotidiano.

Documentos históricos mostram que as questões relacionadas à geometria es-
tavam inicialmente associadas a problemas relativos à medida da terra. Logo a 
definição de geometria é geo = terra, metria = medida, logo, medida da terra.
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Explorando imagens e objetos do nosso dia a dia, podemos aprender a ler e 
explorar a geometria das coisas ao nosso redor.

O geoplano é um recurso utilizado para auxiliar o professores no trabalho pe-
dagógico com as figuras e formas geométricas planas, e tudo o que está relacio-
nado.

No Geoplano podem ser abordados vários conceitos de medida, de vértice, de 
aresta, de lado, de simetria, área, perímetro, ampliação e redução de figuras, 
sendo utilizado conforme o conteúdo que se pretende explorar.

Na Roda de Conversa, explore a imagem da cidade apresentada no livro do alu-
no, questionando-os como poderão identificar a matemática nessa imagem: nas 
obras realizadas pelo homem, nas obras da natureza. Questione-os se identificam 
a matemática nas obras de arte: nas pinturas, nas esculturas, nos mosaicos, na 
música, no teatro, etc.

Hora do desafio

Apresente a obra de Tarsila do Amaral, O MAMOEIRO, orientando os alunos 
a observarem a obra e expressarem de forma verbal o que estão vendo. 

Comente sobre Tarsila do Amaral, uma das mais importantes pintoras bra-
sileiras, que nasceu em 1º de setembro de 1886 na Fazenda São Bernardo, 
município de Capivari, interior do Estado de São Paulo. 

Faleceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973.

Na continuação do diálogo, levante alguns questionamentos tais como:

• O que vocês estão vendo?

• Nessa obra aparece alguma forma como círculo, quadrado, triângulo, 
retângulo? 

• Que outros elementos vocês estão observando?

• Que cores aparecem na obra?

 

Na atividade 1, solicite que os alunos listem os elementos que compõe a 
obra de Tarsila do Amaral e as formas geométricas que identificam nesses ele-
mentos, completando o quadro proposto no livro do aluno.

Em outro momento, sugira que a turma faça outras produções com recortes 
de formas geométricas utilizando o seguinte material: tesoura, cola, cartolina, 
papel ofício e hidrocor (caso queira acrescentar algum detalhe). Com os alu-
nos, recortem várias formas geométricas e as distribua aos grupos, solicitando 
que construam suas próprias produções, utilizando o material disponível.

Para encaminhar a atividade 2, solicite aos alunos que recortem do encar-
te o Tangran, separando as 7 figuras que o compõe.
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 3Comente com os alunos o que é o Tangran, ou seja:
Um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Existem várias 

lendas sobre a origem deste jogo. Uma delas conta que um chinês 
deixou cair no chão um pedaço de espelho, de forma quadrada, o 
qual se quebrou em sete pedaços. Para sua surpresa, com os cacos 
do espelho, ele pode dar origem a várias formas conhecidas como 
animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números, figuras geo-
métricas, entre outras.

O objetivo deste jogo é utilizar as sete peças, sem sobreposi-
ção, para montar uma determinada figura.

O tangran é formado por:

• 2 Triângulos grandes

• 2 Triângulos pequenos

• 1 Triângulo médio

• 1 Quadrado

• 1 Paralelogramo

Veja algumas figuras que podem ser formadas com essas peças:

Disponível em: <http://www.klickeducacao.com.br/conteudo/pagina/0,6313,P
OR-1929-16168-,00.html>. Acesso em: 31 maio 2010.

Solicite aos alunos que contornem as formas do Tangran (triângulo, quadra-
do e paralelogramo), no espaço reservado no caderno do aluno, registrando o 
nome da figura, o número de lados e o número de vértices.

Em seguida os alunos, com as figuras do tangran em mãos, devem repre-
sentá-las usando elástico e o geoplano. No caso dos triângulos que aparecem 
em tamanhos diferentes, solicite que representem, primeiramente, o triân-
gulo menor e, em seguida, peça para que diminuam ou aumentem a figura no 

Homem

PatoCisne

Coelho Gato
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geoplano, descrevendo o procedimento. Pergunte quantos pregos o elástico 
precisou “pular” para aumentar ou diminuir a figura para que ela ficasse se-
melhante e, em quantas direções isso foi necessário.

Na próxima etapa, oriente-os para que reproduzam as formas no geoplano 
do livro do aluno.

Depois de registrarem no papel, você pode perguntar:

• Quantos lados tem a figura?

• Em cada lado, em quantos pregos a figura está encostando?

• Em quantos pregos a figura encosta no total? Aqui você pode ajudá-
los a construir uma ideia inicial de perímetro (sem explorar esse ter-
mo). 

Você pode também perguntar quantos quadradinhos tem na figura repre-
sentada, o que favorecerá a formação da noção de área. Peça que façam ago-
ra uma outra figura que tenha o mesmo número de quadradinhos.

Na atividade 3, utilizando as peças do Tangran, deixe que criem formas di-
versas, de animais, objetos, casas, flores, etc. Oriente-os para que contornem 
a imagem, representando-a no papel, complementando a cena com outras 
imagens e desenhos. Poderão dar um título para a obra que criaram. 

A atividade 4 tem como finalidade orientar o aluno a seguir instruções para 
saber localizar-se num determinado espaço.

Na primeira atividade, o aluno deverá seguir suas orientações para chegar 
até a casa de Tereza: saindo da escola, ande 3 quadras à direita, suba 2 qua-
dras, siga à direita 2 quadras e suba 3 quadras para chegar na floricultura, 
siga à direita 6 quadras, suba 3 quadras passando pela casa amarela, siga 3 
quadras à direita, desça 4 quadras e você chegará na minha casa. Você será 
recebido com alegria!

Na segunda atividade, organize as duplas e oriente-os para que, primeira-
mente um elemento da dupla dê as ordens orientando o colega, o qual deverá 
realizar a atividade no seu livro. Quando este completar a tarefa, deverá 
dar as ordens para o colega. Esse percurso pode ser fictício e para auxiliar o 
colega que vai ditar, ofereça-lhe uma malha quadriculada de 10 x 15 quadra-
dinhos, para que possam desenhar previamente o trajeto.

Antes de encaminhar a atividade 5, faça montagens na sala de aula com obje-
tos diversos: cadeira, vaso, livros, mochila, etc. Deixe que os alunos observem es-
sas montagem de diferentes ângulos, descrevendo o que estão vendo em primeiro 
plano, o que não é possível visualizar do ponto de observação, etc. 

Providenciem uma esfera. Em seguida, deverão recortar do encarte e mon-
tar os moldes do cubo, do cone e do paralelepípedo. Peça que colem o encarte 
numa cartolina.
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 3Oriente-os para que façam montagens com essas formas, observando-as 
de vários pontos de vista: de cima, de lado, de frente. Em seguida, deverão 
copiá-las conforme a visão do ponto em que foram observadas.

Deverão organizar uma legenda com as formas presentes em cada monta-
gem e o respectivo nome.

Na atividade 6, encaminhe o jogo de adivinha, solicitando que os alunos 
representem com desenhos o que é pedido e, em seguida, compare os resul-
tados. 

Professor, antes de encaminhar as questões da atividade 7, os alunos brin-
carão com o jogo dos pontinhos: 

Regras do jogo:

Número de participantes: 2.

Objetivo do jogo: agilidade para fechar quadrados.

Ganha quem fizer o maior número de quadradinhos.

Como jogar:

• Cada jogador liga dois pontinhos.

• Em seguida, o segundo jogador faz o mesmo. 

• Na sequência do jogo, quem fechar um quadrado com apenas um risco 
coloca suas iniciais no seu interior, tendo direito a mais uma jogada.

• Veja o exemplo no jogo entre Ana e Bruno.

• No final do jogo podemos ter este resultado, por exemplo.

Jogada de Bruno
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A A
A
AA

B B
B

B

A

Jogada de Ana 6ª jogada

Outras sugestões

• Trabalhe as formas geométricas com as rimas, explorando-as de dife-
rentes formas: organizar um livrinho, em que cada folha tem a rima 
de uma forma geométrica. Proponha aos alunos para criarem perso-
nagens utilizando apenas a forma citada na rima. No final, poderão 
elaborar uma história em quadrinhos com todos os personagens, pro-
duzindo o texto da história. Dar um título para a história e apresentá-
-la para os colegas.
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 3Eu sou o Quadrado

Bonito demais

Tenho quatro lados

E todos iguais

E eu sou o Círculo

Sou igual à lua

Sou o mais bonito

Lá da minha rua

Eu sou o Triângulo

Tenho três biquinhos

De chapéu eu sirvo

Para os palhacinhos

Eu sou o Retângulo

Cresci mais de um lado

Para fazer inveja

Ao senhor quadrado

• Softwares recomendados: Mesa educacional – E-blocks - Matemática – 
Unidade 1 – Ruínas – atividades 2, 3, 4, 5 e 6.

• Interdisciplinaridade: o Professor de Arte já explorou as obras de Tar-
sila do Amaral no 1º bimestre mas poderá retomar alguns aspectos a 
partir da obra “O Mamoeiro” no livro do aluno. Convide-o encaminhar, 
junto com você a construção da obra e arte com figuras geométricas 
da atividade 2.
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UNIDADE 1
Crescer com saúde
Objetivos:

• Caracterizar diferentes seres vivos conforme seus aspectos externos e 
transformações nos ciclos de vida, podendo compará-los ao ser humano.

• Investigar temas ou problemas de interesse científico e cultural a 
cerca do corpo humano e da saúde, distinguindo hábitos saudáveis de 
alimentação e sono.

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

Início de conversa

Ao iniciar a unidade “Crescer com saúde” tem-se como concepção que o corpo 
humano é um sistema integrado, que se relaciona com o ambiente refletindo a 
história de vida de cada indivíduo.

É importante, que ao se trabalhar esse assunto com os alunos das séries iniciais 
do Ensino Fundamental, o corpo humano seja visto como um todo dinamicamente 
integrado, e articulado aos diferentes sistemas que o compõem.

É preciso compreender as relações fisiológicas e anatômicas do corpo humano, 
assim como as suas interações com o meio.

A forma como as interações se estabelecem, permitindo ou não a realização 
das necessidades biológicas, afetivas, sociais e culturais, fica registrada no corpo, 
refletindo a história de vida. Assim, a carência nutricional, afetiva e social moldam 
o corpo humano, interferem no seu desenvolvimento e no seu funcionamento.

Dessa forma, o conhecimento sobre o corpo humano deve estar associado a um 
melhor conhecimento do seu próprio corpo, por ser exclusivo de cada um e por 
ser único, e com o qual o aluno tem uma intimidade e uma percepção subjetiva 
que ninguém mais pode ter. Essa visão favorece o desenvolvimento de atitudes de 
respeito e consideração pelo próprio corpo e pelas diferenças individuais.

Cada pessoa aprende, especialmente em família, um conjunto de ideias a res-
peito do corpo. 

A saúde – equilíbrio dinâmico, característico do corpo humano – é condicio-
nada por fatores de várias ordens: físico, psíquicos e sociais. A falta de um ou 
mais desses condicionantes da saúde pode ferir o equilíbrio e, como consequên-
cia, o corpo adoece.

O estado de saúde ou de doença decorre da satisfação ou não das necessidades 
biológicas, afetivas, sociais e culturais que, embora sejam comuns, apresentam 
particularidades em cada individuo, nas diferentes culturas e fases da vida, sendo 
um processo dinâmico.
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 1O ciclo vital do homem é fortemente marcado por aspectos sócio-culturais que 
se traduzem em hábitos, comportamentos, rituais próprios de cada cultura.

O trabalho sobre o crescimento e o desenvolvimento humanos leva em conta 
as transformações do corpo e do comportamento nas diferentes fases da vida 
– nascimento, infância, juventude, idade adulta e velhice - evidenciando-se e 
intercruzando-se os fatores biológicos, culturais e sociais que marcam tais fases.

Tão importante quanto entender a estrutura e funcionamento do corpo huma-
no, é saber como assegurar cuidados e garantir a manutenção da saúde.

Para iniciar a Roda de Conversa, organize os alunos em círculos e promova 
uma discussão sobre as transformações que acontecem naturalmente nas pesso-
as. Faça os questionamentos, da Roda de Conversa, contidos no livro de ativida-
des do aluno, solicitando que conversem com seus familiares sobre a fase em que 
eram bebês (como eram fisicamente, do que gostavam, quando nasceu o primeiro 
dentinho, quando começaram a andar, etc.).

Hora do desafio
Na atividade 1 comente com os alunos que o bebê se desenvolve protegido no 

útero da mãe recebendo, através da placenta, alimento e oxigênio. Ao final dos 
nove meses, quando estiver bem formado e crescido, ocorre o nascimento.

Solicite que os alunos tragam fotos de quando eram bebês para montar um 
mural na sala de aula. Se for possível, mostre para eles uma ultrassonografia, 
localizando o bebê dentro da barriga da mãe.

As observações da atividade 2 devem ser acompanhadas de uma discussão so-
bre as mudanças que ocorrem com as pessoas durante a vida: nascem, crescem e 
um dia envelhecem e, seguindo o percurso da vida, irão morrer, assim como todos 
os seres vivos que existem na natureza.

É importante salientar para os alunos que a atenção que os bebês humanos 
recebem, a alimentação e o asseio especiais são determinantes para sua saúde e 
seu desenvolvimento. Questione sobre a infância e a sua relativa autonomia quan-
to a cuidar da higiene, das tarefas escolares, de se alimentarem, etc. Incentive-os 
a desenvolverem essas atividades. Questione sobre a conquista da autonomia e 
a ampliação das responsabilidades na vida adulta. Ressalte as experiências dos 
idosos como pessoas que podem contribuir para a sociedade.

Na atividade 3 os alunos recortarão do material de encante pedaços de ima-
gens e montarão as etapas do desenvolvimento do ser humano, como num que-
bra-cabeça. Enriqueça o conhecimento sobre as diferentes fases do ciclo vital e 
as transformações que ocorrem organizando atividades complementares como 
entrevistas com pessoas de diferentes idades da comunidade.

Elabore com os alunos perguntas a respeito do cotidiano das pessoas, no pre-
sente e no passado, para que contribuam com a noção de transformação do de-
senvolvimento humano.

Para realizar a atividade 4 encaminhe uma discussão com os alunos buscando 
o significado da palavra higiene. Depois da discussão, consulte com eles o dicio-
nário para verificar se chegaram ao significado correto. 

Após a pesquisa promova reflexões com seus alunos sobre hábitos de higie-
ne primordiais para a manutenção da saúde como: lavar e pentear os cabelos, 
manter as unhas e mãos sempre limpas, escovar os dentes ao levantar, após cada 
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refeição e antes de deitar, tomar banho todos os dias e usar roupas limpas, andar 
calçado, evitar estudar ou ler em ambientes com pouca luz, sentar-se correta-
mente e evitar carregar muito peso,dormir de 8 a 10 horas por noite, em ambien-
te ventilado, entre outros.

Um grande problema nas escolas com relação a higiene são os piolhos. Após a 
atividade 4 você encontrará um box do “você sabia que...” a respeito de piolhos. 
Aproveite o momento para enfatizar todos os problemas que o piolho pode cau-
sar a nossa saúde. Embora o box traga algumas curiosidades a respeito do tema, 
sugira que os alunos façam uma pesquisa mais ampla.

Converse com os alunos, na atividade 5, sobre a importância da higiene men-
tal para uma boa saúde da mente, com horas de lazer, caracterizadas por uma 
sensação de tranquilidade, felicidade e paz. Portanto, além da saúde do corpo, é 
importante a saúde mental.

Antes de propor a atividade 6, discuta com os alunos sobre o que é preciso 
fazer para ter uma boa higiene social:

• Preservar tudo o que é de uso da comunidade, como lâmpadas, telefo-
nes públicos, caixas de correio, lixeiras, banheiros, calçadas, bancos de 
praças e parques, etc.;

• Tratar com respeito e educação as pessoas;
• Proteger as áreas verdes dos locais públicos, como parques, praças, re-

servas ecológicas;
• Cuidar bem da escola;
• Somente atravessar nas faixas de pedestres e respeitar as pessoas que 

estão atravessando;
• Respeitar os sinais de trânsito. Entre outras atitudes que achar necessá-

rias para desenvolver com os alunos.
Discuta sobre as atitudes trabalhadas para melhorar a saúde mental, física e 

social. É importante que essas atitudes não sejam tomadas como meras prescri-
ções a serem automatizadas. Sua incorporação à vida diária deve ser resultado 
das reflexões no sentido das causas e efeitos. Exemplo: se você tratar os outros 
com desrespeito, quais as consequências possíveis? Provavelmente, receberá tra-
tamento desrespeitoso, etc. 

Antes de iniciar a atividade 7 converse com os alunos que além de cuidar da 
higiene, outras atitudes precisam ser tomadas para evitar doenças, por exemplo: 
tomar todas as vacinas necessárias para não adquirir as moléstias que costumam 
atacar as crianças: catapora, sarampo, gripe, caxumba, etc. 

Explique também que essas doenças são contagiosas, isto é, podem passar de 
uma pessoa para a outra através do ar, da água, das roupas de cama, de copos, 
talheres e pratos, dos alimentos, etc. Uma forma de proteger-se contra essas 
doenças é tomar as vacinas. Peça que tragam a carteira de vacinas, e organize 
uma dinâmica colocando-os sentados em círculo, e cada aluno deverá ler a sua 
carteira identificando a data em que tomou determinada vacina, conferindo se 
estão em dia com a vacinação.

A Sigla BCG é em homenagem a Calmette e Guérin, descobridores da bactéria 
causadora da tuberculose. Essa doença é contagiosa e compromete os pulmões 
e outros órgãos, como a pele. É aplicada sob a forma de injeção intradérmica, 
dada no braço. 
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 1A vacina Tríplice é aplicada sob forma de injeção intramuscular dada nas ná-
degas das crianças. Essa vacina protege também contra coqueluche, doença cau-
sada por bactéria que acarreta uma infecção nas vias aéreas, apresentando uma 
tosse rouca e intensa, conhecida como”tosse de cachorro”. Outra doença é o 
tétano, causada por bactérias. Essas bactérias podem estar junto com pregos, 
vidros, latas que podem perfurar a pele. 

O sarampo causado por vírus, apresenta os seguintes sintomas: febre, erup-
ções na pele, falta de apetite, falta de ânimo, tosse e irritação nos olhos. A vacina 
anti-sarampo é intramuscular.

Converse com os alunos sobre a vacina Antipólio ou Sabin também conheci-
da como vacina contra a paralisia infantil. A forma de aplicação é por gotinhas 
pingadas na língua, aos 2, 4, 6 e 18 meses de vida e em todas as campanhas de 
vacinação, para as crianças com menos de 5 anos de idade.

 Para desenvolver a atividade 8, você poderá abordar também a respeito da 
composiçnao dos alimentos. Explique aos alunos que os alimentos podem ser di-
vididos em categorias:

• Energéticos: fornecem energia para o corpo executar diversas ativida-
des. São os alimentos à base de carboidratos, açúcares, gorduras e pro-
teínas. Exemplo: milho, batata, mandioca, pão, feijão, arroz, banana, 
leite, ovos.

• Reguladores:controlam as transformações que ocorre no corpo. São os 
alimentos ricos em proteínas, vitaminas e sais minerais. Ex: frutas, ovos, 
peixe.

• Construtores: esses alimentos formam novas estruturas, como pele, os-
sos e tecidos.além disso, eles possibilitam a regeneração e o crescimen-
to do corpo. São os que fornecem proteínas, gorduras e sais minerais. Ex: 
leite, ovos, peixes, frutas, verduras e legumes. Lembre aos alunos que 
a água está presente em todos os alimentos e é o componente de quase 
90% do corpo.

É importante que o aluno perceba que para alimentar-se bem é preciso con-
sumir, todos os dias, pelo menos um alimento de cada categoria. Alerte-os sobre 
a importância de não consumir somente produtos industrializados procurando ali-
mentar-se principalmente com alimentos naturais como frutas, legumes, verduras, 
carnes, ovos, leite, etc. Aproveite para conversar com os alunos, no momento em 
que forem listar alimentos saudáveis e não-saudáveis, para observarem aqueles ali-
mentos que possuem aditivos como acidulantes, aromatizantes, conservantes, etc.

Conceito de aditivos
São aquelas substâncias acrescentadas aos alimentos para melhorar sua 

cor, textura e aroma ou para conservá-los frescos por mais tempos. 

Malefícios a saúde
Os aditivos passam por rigorosos testes. Os que provocam efeitos cola-

terais não são aprovados. Para todas as substâncias, níveis de segurança 
são estabelecidos e não podem ser ultrapassados. Esses níveis são fixados 
bem abaixo dos limites considerados seguros para o homem, supondo-se 
um consumo razoável dos alimentos que contém esse aditivo. Mesmo com 
margem de segurança, o consumo exagerado de alimentos que possuem 
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aditivos, podem ser prejudiciais à saúde.A seguir você encontra uma lista 
de produtos e seus aditivos.

• Maioria das balas
Ingredientes: Açúcar cristal, xarope de glucose e gordura vegetal.
Aditivos: acidulante ácido lático, aroma natural do sabor, estabilizante 

leticina de soja, monoesteorato de glicerina.
• Maioria dos refrigerantes
Ingredientes: Água gaseificada, extrato vegetal aromático.
Aditivos: Aroma natural, conservador benzoato de sódio, acidulante áci-

do cítrico e ácido tartárico, edulcorante artificial, sacarina sódica e cicla-
mato de sódio. 

• Goma de mascar
Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, base para goma de mascar.
Aditivos: Aroma artificial de tuti-fruti, anti umectante de glicerol, estabili-

zante lecitina de soja, acidulante, ácido cítrico e corante artificial eritrozina. 
• Biscoito doce de leite 
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar cristal, gordura vegetal hidroge-

nada, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite em pó, doce de leite 
em pó e sal refinado.

Aditivos: Aroma reconstituído de doce de leite, estabilizante lecitina de 
soja e corantes naturais. 

• Creme de Leite 
Ingredientes: Creme de leite, leite em pó; expressastes goma alfarroba 

e carragena e estabilsante citrato de sódio.
Aditivos: citrato de sódio 
• Gelatina
Ingredientes: Açúcar, gelatina e sal refinado.
Aditivos: Estabilizante citrato monossódico, aroma natural de limão, co-

rantes artificiais e acidulantes ácido cítrico e ácido fumárico. 
• Iogurte de morango 
Ingredientes: Leite, açúcar, fermento láctico e polpa de morango.
Aditivos: Corante natural de choconilha e sorbobato de potássio. 
• Maionese 
Ingredientes: Óleo vegetal, ovos, vinagre, sal, açúcar, suco de limão con-

centrado, óleo rezina de páprica, olho e essencial de mostarda. Aditivos: 
Edta Calcica dissódica.

• Maria Mole de Coco 
Ingredientes: Gelatina em pó comestível e açúcar.

Aditivos: Aroma natural de coco. 

• Salsichas ao molho 
Ingredientes: Carne bovina, água, tomate, proteína vegetal e extrato de 

tomate.

Aditivos: Estabilizante ET-IV (polifosfatos), antioxidante A-XIV (não exis-
te) e conservante P-VIII (nitrito). 
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 1Na atividade 9 explique aos alunos que o sono inadequado das crianças 
pode resultar em sonolência excessiva durante o dia, irritabilidade, dificulda-
de em manter a atenção.

Crianças e adolescentes precisam de pelo menos 9 horas de sono todas as noites. 
A maioria dos adultos necessita aproximadamente de 8 horas de sono por noite.

O sono compreende o período de repouso que temos, geralmente em inter-
valos diários, com aproximadamente sete horas de duração. Quando o cansaço 
mental é muito, as concentrações de cortisona diminuem e as de melatonina 
aumentam, provocando a vontade de dormir. Nesse momento, o organismo 
começa a reorganizar seus sistemas para uma nova jornada de atividades. A 
imunidade é reforçada, células são renovadas, radicais livres são neutraliza-
dos, e a memória é consolidada.

Logo quando dormimos, passamos por um processo de profundo relaxamen-
to. A respiração fica mais profunda e nossos ritmos cardíacos diminuem junta-
mente com a temperatura. Aproximadamente meia hora após seu início, em 
uma fase denominada sono delta, o hormônio de crescimento é ativado. Esse, 
cuja produção ocorre predominantemente durante o sono, além de propiciar 
o crescimento, auxilia no vigor físico. 

Diante dessas questões, é importante que o aluno, perceba que tanto quan-
to alimentar-se de forma correta, adquirir o hábito de dormir as horas neces-
sárias irão contribuir para crescer com saúde.

Para terminar esta unidade, na atividade 10, relembramos os cuidados que 
devemos ter com relação a DENGUE. O assunto deve ser debatido continuamente. 
Sugerimos que vocês ofereçam como atividade de casa, uma ‘investigação’ feita 
pelos alunos, se há em casa possíveis criadouros do mosquito (vasos, garrafas, cai-
xas, etc..). Levante com os alunos o que pode ser feito para sanar o problema.

Outras sugestões
• Trabalhe as questões da vacinação solicitando ao posto de saúde da 

sua cidade panfletos sobre campanhas de vacinação.Leve os panfletos 
para a sala, distribua aos alunos e encaminhe as seguintes questões:

  De que assunto ele trata?
  Você sabe destacar no cartaz o que ele representa?
  Organize a classe em pequenos grupos e dialogue sobre as

  doenças que podem ser evitadas tomando-se vacinas.
  Peça que organizem panfletos informativos sobre a importância 

  de se tomar vacinas para serem distribuídos na comunidade ou 
  na própria escola.

• Oriente os alunos que solicitem à pessoa que prepara as refeições em 
sua casa a cópia de uma receita culinária. 

  Separe os ingredientes em listas de alimentos ricos em
  vitaminas e sais minerais, óleos e gorduras, carboidratos, etc.
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UNIDADE 1
Transformações das profissões 
através do tempo
Objetivos:

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

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

• Estabelecer relações entre produção, distribuição e modos de prepa-
ro de alimentos com os sujeitos históricos envolvidos nesses traba-
lhos, em diferentes épocas e sociedades.

• Identificar e diferenciar objetos utilizados no preparo, consumo, pro-
dução e conservação de alimentos, nas suas relações com a sociedade 
e presentes nos hábitos alimentares cotidianos.

Início de conversa

No ensino da história tradicional, o tempo histórico significava cronologia 
e reduzia-se às datas. Hoje, ensina-se a história marcando o tempo pelos 
acontecimentos, mudanças e transformações que não são marcadas pelo ca-
lendário ou pelo relógio. Além disso, considera-se no tempo histórico a simul-
taneidade dos acontecimentos, isto é, eles não são estudados separadamente. 

Nesta unidade de estudos, pretende-se desenvolver as noções de processo 
e relação de trabalho, identificando-as em seu próprio cotidiano e traçando 
semelhanças e diferenças entre essa realidade mais próxima e as realidades 
regional, nacional e mundial. Busca-se também o aprofundamento do concei-
to de trabalho como transformação da natureza e de si mesmo. Prioriza-se 
também o aprofundamento da noção de processo de trabalho a partir da ob-
servação e análise das várias etapas de produção de um produto. Possibilita-se 
ao aluno refletir sobre as condições de trabalho no campo e na indústria. 

Na Roda de Conversa, organize os alunos em círculo, leia cada uma das 
expressões, pedindo que falem sobre as transformações que ocorreram desde 
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 1a matéria-prima até o produto final. Você pode aproveitar e pedir que descu-
bram as profissões envolvidas no processo.

Hora do desafio

A atividade 1 trabalha com uma fábula de Esopo. Oportunize uma leitura 
coletiva e forme equipes para que discutam as situações de trabalho reveladas 
na fábula, como eram e como são desenvolvidas atualmente. 

Você pode aproveitar esse momento e solicitar que busquem em revistas 
imagens de instrumentos de trabalho utilizados no campo atualmente. Orien-
te-os a organizar painéis com essas imagens registrando, ao lado de cada uma, 
como são utilizadas. 

Antes de dar início à atividade 2, converse com os alunos sobre o trabalho 
desenvolvido no campo. Mostre que, além da agricultura, muitos trabalham 
na pecuária, ou seja, com a criação de gado e, ainda outros, com a extração 
da madeira, da erva-mate, de frutos, produtos medicinais, etc. Você pode 
refletir com os alunos sobre as condições do trabalhador rural. Explique que 
existem trabalhadores temporários conhecidos como “boias-frias”. Ele é o 
trabalhador rural empregado somente na safra. É um trabalhador temporário 
que não tem nenhum direito trabalhista. A expressão “boia-fria” deve-se ao 
fato de os trabalhadores levarem comida em marmita e a comerem fria. Eles 
vivem em situação de grande pobreza e, muitas vezes, as suas crianças tam-
bém são exploradas.

Na atividade 3, discuta as notícias com os alunos, destacando os seguintes 
pontos: condições de trabalho, propriedade ou não da terra, remuneração, o 
fato de ocorrerem festas típicas regionais com o objetivo de divulgar a cultura 
da época, tais como festa do caqui, da uva, do figo e de outras frutas típicas 
da região.

Para realizar a atividade 4, oriente os alunos na comparação entre o tra-
balho realizado na zona rural e nas indústrias. Para as diferenças, indique: 
espaço fechado da fábrica e espaço aberto do campo, presença maior de 
máquinas na indústria, etapas do processo produtivo na lavoura e na fábrica, 
maior concentração de trabalhadores na fábrica. Para as semelhanças, ressal-
te: utilização de instrumentos de trabalho, disciplina, entre outros.

Ao realizar a entrevista proposta na atividade 5, os alunos terão condições 
de perceber que, apesar das diferenças dos tipos de trabalho (indústria e agri-
cultura), existirão semelhanças quanto aos problemas enfrentados, como a 
falta de emprego, baixos salários, produção que não fica com o produtor, etc. 
Ao identificar essas condições, os alunos poderão entender que, no conceito 
de relação de trabalho, ou seja, no modo como os homens se organizam para 
produzir, existem situações de domínio e subordinação.

As atividades 6 e 7 têm como proposta discutir com o aluno formas de tra-
balho que utilizam a natureza para extrair a matéria-prima: extrativismo.
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Extrativismo é um conjunto de atividades econômicas relacionadas à coleta 

ou extração de recursos naturais do meio ambiente. 

As duas formas mais comuns de extrativismo na atualidade são o vege-
tal e o mineral. No Brasil, por exemplo, o extrativismo vegetal ocorre com 
maior intensidade na região Norte, com a extração de borracha, castanhas e 
madeira. Este extrativismo é realizado de forma individual, coletiva ou por 
empresas. 

O extrativismo mineral, que demanda o investimento de altos recursos, é 
realizado geralmente por grandes empresas. No Brasil, as principais atividades 
extrativistas minerais são: minério de ferro, petróleo, ouro, bauxita, etc.

Comente com os alunos que o extrativismo deve ser realizado sempre de 
forma a respeitar a natureza. De forma predatória, essa atividade pode pro-
vocar sérios danos ao meio ambiente. O corte de madeira ilegal, por exemplo, 
pode gerar a desertificação das regiões afetadas, alterando o clima e trazen-
do fortes impactos para o ecossistema.

É uma das atividades mais antigas da humanidade, sendo que pinturas ru-
pestres indicam que o extrativismo vegetal já era praticado na Pré-História. 

Ao se desenvolver as atividades 8, 9 e 10, tem-se como objetivo discutir as 
transformações que ocorreram na própria profissão que envolve esse produto, 
o leite. Ex.: antigamente o leite era extraído manualmente, colocado em gar-
rafas e distribuído pelos chamados “leiteiros”. Hoje, essa profissão desapare-
ceu, pelo menos nos grandes centros. Converse com os alunos se atualmente 
é possível encontrar esse tipo de profissional.

Explique que as embalagens costumam trazer informações sobre a compo-
sição dos alimentos e as datas de fabricação e validade dos produtos. Essas in-
formações são muito importantes, para que o consumidor conheça os elemen-
tos que compõem o produto e também se ele está adequado para o consumo. 
Ao comprar ou preparar um alimento, é necessário verificar:

• A data de fabricação;

• O prazo de validade do produto;

• O tempo de validade do produto depois de a embalagem ser aberta.

A observação do tempo de validade pode impedir que esse alimento cause 
prejuízos à saúde das pessoas.
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 1Possibilite que se discuta que o leite em pó passa pelo processo de retirada 
de água, o que impede a multiplicação de micro-organismos, aumentando 
assim seu tempo de conservação.

Adaptado de <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/extrativismo.htm>. 
Acesso em: 18 maio 2010.

Outras sugestões

• Questione os alunos sobre os tipos de alimentos consumidos nas di-
ferentes épocas, destacando os alimentos saudáveis e não saudáveis, 
propiciando a interdisciplinaridade com a disciplina de Ciências.

• Softwares recomendados:

  Mesa Educacional Multimundos – Lâmina 3 – Geografia – Cadeira 
  – Matéria-prima

  Mesa Educacional Multimundos – Lâmina 4 – História – Menino 
  lendo – A vida em comunidade – Trabalhando nas férias.

  Mesa Educacional Multimundos – Lâmina 4 – História – Menino 
  no tear – Trabalhadores.

• Interdisciplinaridade: o professor de Filosofia pode explorar o tema 
das relações de trabalho com os alunos, mencionando, inclusive, a 
questão do trabalho infantil.
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UNIDADE 1
Representação dos lugares onde 
vivemos
Objetivos:

• Identificar marcadores espaciais utilizando posições geográficas, tais 
como endereço de casa, locais que conhece ou frequenta, reconhe-
cendo os deslocamentos cotidianos (escola, casa, rua e bairro).

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

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

Início de conversa

Nesta unidade, pretende-se que o aluno seja capaz de reconhecer os lu-
gares da cidade por meio de leitura de mapas. Para isso, discuta a importân-
cia do endereço e, posteriormente, explore os pontos de referência que são 
marcantes para o aluno no trajeto que ele faz entre a escola e sua casa, ou 
qualquer outro trajeto que lhe seja importante. Continue a chamar a atenção 
dos alunos para a importância das legendas e dos ícones como elementos de 
localização e de representação dos espaços percorridos.

É importante, antes de qualquer avanço no conteúdo, avaliar se o aluno 
sabe identificar elementos da linguagem cartográfica como um sistema de 
representação que possui convenções específicas, tais como, cor, símbolos, 
relações de direção e orientação, função de representar o espaço e suas ca-
racterísticas, delimitar as relações de vizinhança, etc. As questões (Todos os 
bairros são iguais? Há algum elemento marcante que os diferencie? No local 
onde você mora, existem referências que as pessoas utilizam para se locali-
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 1zar?) propostas na Roda de Conversa, possibilitam um diagnóstico.

Lembre-se que a análise da paisagem deve focar as dinâmicas de suas trans-
formações e não a descrição e o estudo de um mundo estático. 

A compreensão dessas dinâmicas requer movimentos constantes entre os 
processos sociais e os físicos e biológicos, inseridos em contextos particulares 
ou gerais. A preocupação básica é abranger os modos de produzir, de existir e 
de perceber os diferentes espaços geográficos. Para tanto, é preciso observar, 
buscar explicações para aquilo que, numa determinada paisagem, permane-
ceu ou foi transformado, isto é, os elementos do passado e do presente que 
nela convivem e podem ser compreendidos mediante a análise do processo de 
produção/organização do espaço.

É nesse contexto que se propõe o estudo dessa unidade “Representação dos 
lugares onde vivemos”. Pensar sobre essas noções de espaço pressupõe consi-
derar a compreensão subjetiva da paisagem como lugar: a paisagem ganhando 
significados para aqueles que a vivem e a constroem.

As percepções que os indivíduos, grupos ou sociedades têm do lugar nos 
quais se encontram e as relações singulares que com ele estabelecem fazem 
parte do processo de construção das representações de imagens do mundo e 
do espaço geográfico. As percepções, as vivências e a memória dos indivíduos 
e dos grupos sociais são, portanto, elementos importantes na constituição do 
saber geográfico.

Hora do desafio

Na atividade 1, ao solicitar que o aluno observe o bairro e a rua onde 
mora e represente aspectos interessantes sobre ele, você estará traba-
lhando a categoria paisagem, que por sua vez, está relacionada à cate-
goria de lugar. Pertencer a um território e sua paisagem significa fazer 
deles o seu lugar de vida e estabelecer uma identidade com eles.

Para encaminhar a atividade 2, você poderá explicar aos alunos que 
é no lugar onde se vive que estão as referências pessoais e o sistema de 
valores que direcionam as diferentes formas de perceber e construir a 
paisagem e o espaço geográfico. Portanto, discuta quais as prioridades 
que cada um gostaria de ver realizada, na sua rua. 

A atividade 3, permitirá que o aluno, de forma lúdica, identifique 
marcadores espaciais, para traçar o caminho mais curto para chegar ao 
lugar determinado, no caso, a escola. Aproveite a ilustração e sugira 
outros locais, tais como: ir até a farmácia, até o posto de saúde. Peça 
para que relacionem os endereços desses locais. Em seguida você pode 
pedir que relacionem outros locais, por exemplo supermercado, igreja, 
que costumam frequentar, etc.

Como é o trajeto de sua casa para a escola? Com essa pergunta pro-
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posta na atividade 4, espera-se capacitar o aluno para identificar e 
refletir diferentes aspectos da realidade, compreendendo a relação so-
ciedade-natureza. Essa prática envolve procedimentos de observação, 
registro, descrição e representação dos fenômenos sociais, culturais ou 
naturais que compõem essa paisagem e o espaço geográfico. Aproveite 
e incentive-os para que formulem hipóteses e explicações das relações 
de permanências e transformações que aí interagem.

Essa abordagem pode favorecer também a compreensão, por parte 
do aluno, de que ele próprio faz parte integrante do ambiente e é tam-
bém agente ativo e passivo das transformações dessa paisagem.

Observe que a proposta das atividades 5 e 6, é para que o aluno após 
observar e analisar os elementos que ele encontrou durante o percurso 
entre a sua casa e a escola, pense na distribuição desses elementos. Isso 
exigirá a compreensão da cartografia. Contribui não apenas para que 
o aluno compreenda e utilize uma ferramenta básica da Geografia, os 
mapas, como também desenvolva capacidades relativas à representação 
do espaço.

Lembre-se que a cartografia é um conhecimento que vem se desen-
volvendo desde a pré-história até os dias de hoje. Por intermédio dessa 
linguagem é possível sintetizar informações, expressar conhecimentos, 
estudar situações, entre outras coisas — sempre envolvendo a ideia da 
produção do espaço: sua organização e distribuição.

Na atividade 7, você poderá avaliar como cada aluno percebe o seu 
espaço, no caso, a rua.

Ao refletir sobre essas noções de espaço é importante considerar a 
compreensão subjetiva da paisagem como lugar: a paisagem ganhando 
significados para aqueles que a vivem e a constroem. Dessa forma, o 
aluno irá representar o espaço de acordo com as relações singulares que 
estabelece com ele.

Nas atividades 8 e 9, também de forma lúdica, os alunos são estimu-
lados a refletir sobre o lugar onde moram, identificando o seu endereço. 
Você estará aprofundando o conhecimento dos alunos com relação aos 
códigos de localização, a partir de elementos muito próximos a eles, 
como o nome do bairro, da rua, número da casa, condomínio ou aparta-
mento, além de executar um trabalho interdisciplinar com Língua Por-
tuguesa.

Na atividade 10, por meio de uma poesia, dê início a uma discussão 
sobre transformações já ocorridas na cidade. Você poderá convidar um 
morador antigo da cidade para que venha à escola fazer um relato de 
como era viver no espaço da cidade antigamente.

Explore, na atividade 11, todos os detalhes nas imagens das paisa-
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 1gens que representam passado e futuro, para que os alunos percebam o 
que está visível e o que não é visível. Promova um debate com a turma 
sobre as questões levantadas. Partindo da ideia de edifícios nas áreas 
urbanas, estimule-os a pensar na questão da ocupação do espaço; na 
necessidade de verticalização para abrigar, em áreas menores, o maior 
número de pessoas; na ausência da verticalização na área rural. Profes-
sor, para enriquecer essa atividade consulte a Fundação Pró-Memória.

Outras sugestões

• Consiga na prefeitura um mapa de arruamento de seu município. Nes-
se mapa os alunos deverão de forma individual, marcar o caminho 
que faz entre a escola e a casa. Para que cada aluno possa ser iden-
tificado no percurso do mapa, crie uma legenda com cores ou núme-
ros. Assim, poderão visualizar o caminho que cada um percorre para 
chegar à escola. 

• Depois de todos terem marcado o seu caminho, faça uma análise so-
bre quem mora mais próximo ou mais distante da escola.

• Você pode levar imagens de moradias na área urbana e na área rural, 
para que possam comparar as diferenças de construções

A Geografia trabalha com imagens, recorre a diferentes linguagens na bus-
ca de informações e como forma de expressar suas interpretações, hipóteses e 
conceitos. Pede uma cartografia conceitual, apoiada numa fusão de múltiplos 
tempos e numa linguagem específica, que faça da localização e da espaciali-
zação uma referência da leitura das paisagens e seus movimentos.

Na escola, assim, fotos comuns, fotos aéreas, filmes, gravuras e vídeos 
também podem ser utilizados como fontes de informação e de leitura do es-
paço e da paisagem. É preciso que o professor analise as imagens na sua to-
talidade e procure contextualizá-las em seu processo de produção: por quem 
foram feitas, quando, com que finalidade, etc., e tomar esses dados como 
referência na leitura de informações mais particularizadas, ensinando aos alu-
nos que as imagens são produtos do trabalho humano, localizáveis no tempo e 
no espaço, cujas intencionalidades podem ser encontradas de forma explícita 
ou implícita.

Tal abordagem visa favorecer também a compreensão, por parte do aluno, 
de que ele próprio é parte integrante do ambiente e também agente ativo e 
passivo das transformações das paisagens terrestres.

Essas práticas envolvem procedimentos de problematização, observação, 
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registro, descrição, documentação, representação e pesquisa dos fenômenos 
sociais, culturais ou naturais que compõem a paisagem e o espaço geográfico, 
na busca e formulação de hipóteses e explicações das relações, permanências 
e transformações que aí se encontram em interação.

Para tanto, o estudo da sociedade e da natureza deve ser realizado de for-
ma conjunta.

Desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino da Geografia pode e 
deve ter como objetivo mostrar ao aluno que cidadania é também o senti-
mento de pertencer a uma realidade na qual as relações entre a sociedade e 
a natureza formam um todo integrado — constantemente em transformação 
— do qual ele faz parte e, portanto, precisa conhecer e sentir-se como mem-
bro participante, afetivamente ligado, responsável e comprometido histori-
camente.

• Interdisciplinaridade: o Professor de Educação Física pode criar al-
guns trajetos no pátio e nele desenvolver diferentes atividades com 
os alunos.

Serviços auxiliares

E


