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APRESENTAÇÃO

Caro professor, cara professora, 

Este Manual foi especialmente preparado para subsidiar o seu tra‑

balho em sala de aula, facilitando o planejamento das atividades com 

os alunos.

Você encontrará nas páginas seguintes uma seção introdutória con‑

tendo textos sobre a relação de complementaridade entre a BNCC e a 

PNA, a função da pré‑escola para a futura alfabetização formal, conceitos 

de literacia, numeracia e avaliação formativa, além da importância do 

relacionamento entre família e escola no desenvolvimento da criança.

Após essa abordagem, é apresentada a reprodução do livro do aluno 

página a página, acrescida de comentários, dicas e sugestões de ativi‑

dades para enriquecimento dos aprendizados.

Para facilitar o planejamento das aulas, em cada página estão indica‑

dos os conteúdos interdisciplinares trabalhados.

Cada capítulo foi pensado para atender a um bimestre do ano letivo, 

conforme sugerido nos planos de aulas semanais. Os capítulos de 1 a 4 

correspondem a cada um dos quatro bimestres para crianças de 4 anos; 

os capítulos de 5 a 8 estão associados aos bimestres do ano letivo para 

crianças de 5 anos.

Esta obra não pretende esgotar todas as possibilidades de trabalho 

com as crianças da pré‑escola, mas mostrar caminhos aos professo‑

res na busca contínua de propostas que atendam às especificidades 

dos alunos.

Bom trabalho!
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ORIENTAÇÕES GERAIS

Os aspectos da prática docente
As crianças entre 4 anos e 5 anos e 11 meses são bas‑

tante curiosas e querem compreender tudo o que veem, 
pegando, olhando de perto, experimentando. Por esse 
motivo, estão sempre perguntando: “Por quê?”. Nessa 
fase de descoberta, elas podem demonstrar interesse por 
música, pintura, brincadeiras e tudo o que lhes seja apre‑
sentado. É também nessa etapa que os estímulos recebi‑
dos podem beneficiar diretamente o desenvolvimento 
das várias competências, como a linguística, a espacial, a 
musical, a lógico‑matemática, entre outras.

Pesquisas afirmam que as crianças que frequentam 
a Educação Infantil têm um desempenho melhor em 
toda a sua vida escolar. Isso porque essa etapa da Edu‑
cação Básica tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança nos aspectos físico, psicológico, inte‑
lectual e social.

[...] a Educação Básica deve visar à formação e ao desen‑
volvimento humano global, o que implica compreender a 
complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a 
dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Sig‑
nifica, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral 
da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – consi‑
derando‑os como sujeitos de aprendizagem – e promover 
uma educação voltada ao seu acolhimento, reconheci‑
mento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 
diversidades. Além disso, a escola, como espaço de apren‑
dizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na 
prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e 
respeito às diferenças e diversidades. (BRASIL, 2018, p. 14)

Na relação entre os alunos e o educador, ou a edu‑
cadora, são estabelecidos vínculos de afeto e confiança 
fundamentais no desenvolvimento escolar. A criança 
projeta no professor a figura de um familiar, pois ambos 
se preocupam com ela, orientam, ensinam e cuidam para 
que não se machuque.

De acordo com Piaget (2004), a afetividade é uma 
energia responsável pelos interesses, valores e escolhas, 
influenciando diretamente no desenvolvimento cognitivo. 
Um olhar cuidadoso para a criança deve considerar esse 
aspecto, visando garantir seu pleno desenvolvimento.

Na escola, o aluno se relaciona com um mundo para 
além de seu círculo familiar, passando a ter uma rotina 
especial, com atividades específicas, horários e regras. 
É algo diverso de sua vida em casa, onde a rotina é bem 
diferente, com horários mais livres para assistir à tevê, 
acessar o computador, jogar videogame e brincar.

A criança precisa se sentir acolhida no novo espaço. 
Para isso, é fundamental que os educadores sejam recepti‑
vos, afetuosos e estejam sempre disponíveis para atender 

às suas necessidades, buscando interações respeitosas e 
recíprocas. Essa postura do educador é um dos pilares 
mais importantes nessa relação, pois visa preservar e 
manter a sustentação psíquica da criança que fica longe 
da família durante boa parte do dia.

O trabalho direto com crianças pequenas exige que 
o educador, em sua prática docente, tenha grande com‑
petência e habilidade polivalente. É importante que o 
profissional reflita constantemente sobre sua prática, 
debata com seus pares, dialogue com a comunidade e 
com as famílias e busque informações necessárias para 
o seu trabalho.

Segundo Mizukami (2004), a base de conhecimento 
para o ensino consiste em um corpo de compreensões, 
conhecimentos, habilidades e disposições necessário 
para que o professor possa propiciar processos de ensi‑
nar e aprender. Essa base envolve conhecimentos de 
diferentes naturezas, necessários e indispensáveis para a 
atuação profissional.

Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender.

(FREIRE, 1997)
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A criança tem o papel de protagonista dentro do 
espaço educacional, e o educador entra como mediador 
no processo de aprendizagem, ampliando as possibili‑
dades, desenvolvendo situações que instiguem a curio‑
sidade e a exploração. Porém, não é só o educador que 
deve ser considerado responsável por planejar e conduzir 
esses momentos; o grupo gestor, em sua totalidade, deve 
preocupar‑se em promover constantemente situações 
propícias à aquisição de novas experiências.
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Ressalte‑se que dar tarefas aos alunos não significa 
deixá‑los sozinhos para realizar o que lhe foi solicitado. 
É estar junto deles, compartilhando a situação. O educa‑
dor deverá incentivar a interação, encorajando o aluno 
a colaborar e reconhecendo o seu empenho. Segundo 
Içami Tiba (2002), os elogios e reforços positivos devem 
ser correspondentes ao grau de dificuldade da tarefa 
realizada. Dessa forma, a criança entenderá que o adulto 
soube valorizar o seu empenho.

Outro aspecto relevante é o espaço, que pode favorecer 
ou dificultar a prática docente. Para que se movimentem 
com autonomia e segurança, os alunos necessitam de 
espaços amplos, onde possam circular e interagir entre si 
livremente, organizados de maneira adequada. Os móveis, 
materiais e brinquedos devem ser adequados à faixa etária.

Brinquedotecas bem organizadas e ateliês constituem 
espaços propícios a atividades exploratórias com brin‑
quedos e materiais diversos. Na falta de espaços especí‑
ficos, podem‑se organizar cantinhos, como: cantinho da 
modelagem (com massinha de modelar caseira ou argila); 
cantinho da construção (com peças de montar); cantinho 
da leitura (com livros infantis para os alunos manusearem e 
o educador ler para eles); cantinho das Artes (com material 
diversificado). O objetivo é desenvolver a autonomia deles. 
Esses cantinhos podem ser reorganizados de tempos em 
tempos, com outros materiais brincantes.

Destaca‑se, ainda, a importância das brincadeiras 
ao ar livre. O espaço aberto permite que os alunos se 
movimentem amplamente, experimentem variações 
climáticas, ampliem o campo de visão e se exponham a 
sons diversos. Podem‑se planejar passeios a parques e 

praças, para que os alunos tenham contato com árvores, 
flores, animais de jardim e outros elementos da natureza, 
sempre seguindo as orientações e tomando os cuidados 
necessários para evitar acidentes. Nesses espaços amplos, 
a criança poderá brincar de pegar e esconder, criar novos 
jogos e explorar o ambiente.

Os benefícios do brincar abrangem diversas dimen‑
sões do ser humano. Ao brincar, a criança experimenta 
satisfação e alegria, mobiliza energias e extravasa ten‑
sões, obtendo assim melhor equilíbrio emocional, inte‑
rage com outras crianças, praticando atitudes de coo‑
peração, disputa e solução de conflitos e expondo seus 
desejos e pontos de vista.

O educador deve ter em mente que é 
fundamental garantir que as crianças brin-
quem. Nenhuma criança poderá ser privada 
desse direito.

De acordo com Borsa (2007), um dos intuitos mais 
importantes do processo de socialização é que as crianças 
compreendam o que é considerado correto e o que se 
acredita incorreto, a partir da construção e interiorização 
dos valores que regem a sociedade em que ela vive.

Os aspectos ressaltados até aqui vão ao encontro 
do que está descrito no documento da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) com relação aos direitos de 
aprendizagem assegurados às crianças: brincar, conviver, 
participar, explorar, expressar e conhecer‑se.

A função preparatória da pré-escola para a futura  
alfabetização formal

Um dos principais objetivos da Educação Infantil é esti‑
mular a criança a desenvolver as linguagens oral e escrita.

Aos 4 anos, a criança tem um vocabulário ativo de 1.500 
palavras, em média. Possivelmente, ela já sabe seu nome 
completo, domina os números até 10, come sozinha, ves‑
te‑se e calça‑se sem necessitar de muita ajuda.
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Conforme Chalita (2004), estima‑se que a criança com‑
plete o quadro fonêmico na fase dos 5 anos. Com a fala 

estabelecida e automatizada, a criança está em condições 
de formular todos os conteúdos, valendo‑se de frases 
complexas. Além disso, ela consegue empregar diferentes 
tempos verbais, sabe aplicar o plural e consegue recontar 
histórias ou criá‑las com base em vivências suas ou na 
observação de outras pessoas.

É por volta dos 5 anos que ela começa a manifestar 
curiosidade por “outra linguagem”, aquela que está pre‑
sente em todos os ambientes: a escrita. Ferreiro (1988) 
afirma que, ao ter contato com rótulos de embalagens, 
cartazes e histórias em quadrinhos, a criança se sente 
motivada a descobrir seus significados. Para a autora, 
esses estímulos fazem parte dos ambientes pelos quais 
a criança circula desde cedo e, ao fazer parte de seu uni‑
verso, passam a ser percebidos durante o processo de 
desenvolvimento.

Tendo em vista que o interesse pela escrita está asso‑
ciado diretamente aos ambientes em que a criança circula 
desde cedo, a pré‑escola ganha ainda mais importância 
em sua função preparatória para a futura alfabetiza‑
ção formal.
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Pesquisas descritas no documento National Early 
Literacy Panel (2009) mostram que o desenvolvimento de 
determinados conhecimentos e habilidades de leitura e 
escrita na pré‑escola favorece não só o processo de alfa‑
betização formal da criança, mas toda a sua vida escolar. 
São beneficiadas com isso principalmente as crianças que 
não tiveram em casa um ambiente rico linguisticamente.

Na escola, a linguagem escrita está presente no livro 
didático, nos livros de literatura, nos cartazes, nos jogos 
e nas brincadeiras. Aos 4 anos, a criança inicia o apren‑
dizado das letras e começa a perceber algumas funções 
da escrita, como registrar uma ideia para não esquecer, 
identificar objetos para saber a quem pertence cada um 
deles (mochila, trabalhos escolares, objetos de higiene 
pessoal) e organizar o espaço (placas nas salas da escola 
e nos banheiros).

A todo momento, o professor incentiva os alunos 
a relatar experiências, criar e contar histórias e a dizer 
o que sabem e pensam sobre determinados assuntos. 
Nas rodas de conversa, eles praticam a expressão oral, 
percebem a necessidade de interagir com os colegas e 
ouvi‑los e têm a oportunidade de expor ideias e opiniões. 
A própria convivência no espaço social da escola consti‑
tui importante aprendizado.

Durante a primeira infância, na pré‑escola e dentro de 
casa, a criança deve ter contato com diferentes práticas 
de linguagem oral e escrita, como ouvir histórias lidas e 
contadas, cantar quadrinhas, recitar poemas e parlendas, 
familiarizar‑se com materiais impressos (livros, revistas e 
jornais), reconhecer algumas letras, seus nomes e sons, 
representá‑las por escrito, identificar sinais gráficos ao 
seu redor, entre outras atividades de maior ou menor 
complexidade.

O adulto deve estar atento para estimular a criança 
e oferecer‑lhe o material necessário para expandir esse 

novo horizonte – por exemplo, deixar papéis, cadernos, 
lápis e canetas à disposição.

Outras atividades desenvolvidas na pré‑escola tam‑
bém podem contribuir diretamente para o desenvolvi‑
mento da criança visando à futura alfabetização formal. 
O desenho, a pintura, a colagem e a modelagem, por 
exemplo, são atividades muito apreciadas pelos alunos, 
por trabalhar com materiais coloridos e texturas variadas 
e permitir‑lhes comunicar‑se e expressar sentimentos.

Na escola, muitas brincadeiras e atividades individuais 
e coletivas envolvem movimentos corporais. Os alunos 
aprendem e cantam músicas associadas a gestos, fazem 
mímica, dançam, confeccionam instrumentos musi‑
cais com sucata, acompanham o ritmo, pulam, imitam 
animais, manipulam objetos e empilham blocos, por 
exemplo. Enquanto brincam, desenvolvem habilidades 
como o equilíbrio, a discriminação auditiva, a percepção 
do ritmo, a destreza e o uso da linguagem do corpo para 
expressar sentimentos e ideias. Além disso, eles ampliam 
a consciência corporal, conhecendo suas possibilidades 
e limitações.

A escola também proporciona aos alunos a oportuni‑
dade de explorar e conhecer o mundo por meio de expe‑
rimentos variados, informações sobre animais e plantas, 
observação de fenômenos como o arco‑íris e reflexões 
sobre os recursos naturais, como a valorização da água.

O conjunto de experiências, interações, explorações e 
conhecimentos desenvolvidos na pré‑escola contribuirá 
para a formação plena do indivíduo. Ao mesmo tempo 
que a prática sistemática de atividades voltadas para 
a Literacia e a Numeracia, segundo um planejamento 
elaborado com fundamentação científica, constituirá 
uma base sólida para o prosseguimento da alfabetiza‑
ção formal.

Relação entre PNA e BNCC
A complementaridade entre a BNCC e a PNA se 

evidencia nas relações entre as diretrizes que norteiam 
o trabalho de ensino da Educação Básica. A BNCC 
define o conjunto de aprendizagens essenciais que 
os alunos devem desenvolver ao longo da Educação 
Básica e a Política Nacional de Alfabetização traz as 
diretrizes para o processo de alfabetização dos alunos; 
o que revela o quanto a Educação Infantil tem papel 
essencial nesse processo e o quanto os documentos 
se complementam.

Literacia
Conforme o documento da Política Nacional de Alfa‑

betização (PNA), programa instituído pelo governo brasi‑
leiro em 2019, a literacia “é o conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes relacionados à leitura e à escrita, 
bem como sua prática produtiva”.

O processo formal de alfabetização é antecedido 
da etapa denominada literacia emergente, na qual se 
prioriza o desenvolvimento de habilidades que serão 
determinantes na trajetória escolar.
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Entre os vários métodos de alfabetização existentes, 
o professor poderá se valer de mais de um, adotando 
aquele que se mostre mais eficaz para uma situação 
específica. Estratégias de ensino planejadas e sistema‑
tizadas permitirão que, em certo momento, o aluno 
comece a decodificar a escrita, compreendendo que 
ela é feita da esquerda para a direita, reconhecendo as 
letras e manuseando o lápis para grafá‑las. Além disso, 
o aluno estabelecerá relações entre os sons das letras e 
das palavras e sua escrita, ou seja, entre fonemas e mor‑
femas, percebendo as unidades menores que compõem 
o sistema da escrita: palavras, sílabas e letras e usando 
adequadamente essas unidades (SOARES, 1998).

Para chegar a esse conhecimento, é importante que 
o aluno tenha acesso ao ensino organizado e sistemático 
da leitura e da escrita, com base em evidências associa‑
das aos estudos da ciência cognitiva. Diferentemente 
da fala, essa aprendizagem não é algo natural ao ser 
humano (DEHAENE, 2011). Ela requer intervenções plane‑
jadas e recursos especiais em casos de dificuldades de 
aprendizagem.

Nesta obra, esse percurso alfabetizador inclui diferen‑
tes práticas de linguagem oral e escrita, criando um alicerce 
consistente de habilidades necessárias para a literacia.

Há atividades com jogos, brincadeiras, poemas, can‑
tigas, parlendas, quadrinhas e diversos textos da cultura 

popular, incluindo assim experiências e conhecimentos 
sobre a leitura e a escrita de maneira lúdica e adequada 
à idade da criança. Esta obra também possibilita que 
o aluno ouça histórias lidas e contadas, brinque com a 
articulação das palavras, conheça diferentes gêneros tex‑
tuais, tenha acesso a materiais impressos (livros, revistas e 
jornais), associe a fala e o canto a ritmos do corpo, como 
palmas, passos e outros movimentos.

De acordo com Morais (2019), antes de saber ler e escre‑
ver, a criança já produz textos orais. Com atividades lúdi‑
cas, ela é incentivada a refletir sobre a escrita alfabética, 
associando práticas alfabetizadoras a suas brincadeiras. 

A obra trabalha os componentes essenciais de prepa‑
ração para a alfabetização, como você verá a seguir, em 
uma breve descrição desses componentes. Os quadros 
referentes a cada um deles trazem exemplos de ativida‑
des e estratégias didáticas para o desenvolvimento dos 
conteúdos, destacados em negrito.

Consciência fonológica e fonêmica: habilidades meta‑
linguísticas abrangentes, que incluem a identificação 
e a manipulação intencional da linguagem oral, como 
palavras, sílabas, aliterações e rimas (consciência fono‑
lógica) e o conhecimento e a manipulação intencional 
das menores unidades fonológicas da fala, os fonemas 

(consciência fonêmica).

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA E FONÊMICA

ALGUNS RECURSOS PARA  
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Observar os sons do ambiente e os sons produzidos por animais. • Atividades orais de escuta; jogos e brincadeiras com sons; imitação de 
sons dos animais.

• Perceber e comparar o som inicial de palavras. • Escrever frases na lousa; mostrar cartazes do material digital; 
pronunciar as palavras destacando o som inicial e pedir aos alunos 
que repitam.

• Aprender trava-línguas, músicas e quadrinhas que exploram a 
aliteração e a rima e falar sobre essas repetições sonoras.

• Ensinar textos da cultura popular; pedir aos alunos que reconheçam os 
sons que se repetem no início (aliteração) e no final (rima) e escrever 
sua representação na lousa.

• Dizer palavras que rimem com outras ou que iniciem com o 
mesmo som.

• Citar exemplos para que os alunos percebam as aliterações e rimas.

• Usar o corpo (bater palmas, pular etc.) para perceber a segmentação 
de palavras.

• Cantar ou tocar músicas da tradição popular para que os alunos batam 
palmas, dancem em roda e movimentem o corpo de diversas maneiras, 
percebendo o ritmo das frases e a segmentação das palavras.

• Segmentar palavras em sílabas e contar as sílabas. • Sistematização de contagem de sílabas na lousa.

• Comparar o tamanho das palavras. • Escrever palavras na lousa, separadas por colunas, para contar sílabas 
e comparar o tamanho delas. Explorar cartazes ilustrados e com 
legendas (material digital).

• Identificar palavras formadas a partir de outras. • Escrever na lousa palavras formadas por derivação e observar a 
origem comum.
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA E FONÊMICA

ALGUNS RECURSOS PARA  
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Encontrar palavras “escondidas” em outras. • Escrever na lousa algumas palavras e pedir aos alunos que encontrem 
outras palavras dentro delas; para isso, será necessário isolar 
as sílabas.

• Observar figuras e criar frases com o nome delas. • Propor frases diferentes com a mesma palavra, para que os alunos 
percebam que as palavras fazem parte de frases.

Conhecimento alfabético: habilidade de identificar o nome das letras, suas formas, isto é, os traços visuais que as 
diferenciam umas das outras, e seus valores fonológicos (fonemas). Esse componente essencial é trabalhado com a 
apresentação de todas as letras em ordem alfabética, inicialmente apenas na forma bastão maiúscula e, mais adiante, 
também nas formas bastão minúscula e cursiva maiúscula e minúscula.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER O CONHECIMENTO 

ALFABÉTICO

ALGUNS RECURSOS PARA  
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Aprender o nome das letras. • Dizer o nome das letras e mostrar aos alunos a forma das letras no 
livro e nos cartazes do material digital.

• Aprender a sequência alfabética. • A cada letra estudada, imprimir a folha do material digital e expô-la na 
classe, formando a sequência do alfabeto. Retomar essa sequência 
com os alunos constantemente e explorar as situações em que essa 
sequência é usada, como listas de nomes e dicionários.

• Associar as letras do alfabeto ao som inicial das palavras. • Citar nomes dos alunos iniciados com os sons das letras que estão 
sendo trabalhadas; citar palavras iniciadas com os sons dessas letras; 
mostrá-las no livro e nos cartazes do material digital; mostrar figuras 
e pedir aos alunos que digam qual é o som inicial do nome de cada 
figura; indicar figuras iniciadas com o mesmo som.

• Conhecer as letras do seu nome. • Pedir aos alunos que escrevam o nome em todas as folhas de 
atividade distribuídas.

Desenvolvimento de vocabulário: tem como objeto tanto o vocabulário receptivo e expressivo quanto o vocabulário 
de leitura. Nos anos iniciais, os leitores emergentes empregam seu vocabulário oral para entender as palavras presentes 
nos textos escritos.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVIMENTO DO VOCABULÁRIO

ALGUNS RECURSOS PARA  
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Aprender trava-línguas, parlendas, quadrinhas e músicas da tradição 
popular.

• Dizer o texto palavra por palavra e verificar se alguma delas é 
desconhecida dos alunos. Perguntar o que acham que significa e 
explicar as novas palavras.

• Ouvir histórias e deduzir o significado dos termos desconhecidos. • Ler histórias da tradição oral; usar fichas ilustradas; ler para os alunos 
os livros sugeridos no final capítulos; conversar. Conversar sobre o 
sentido das palavras que os alunos desconhecem. 

• Observar figuras e associá-las a seu nome. • Mostrar figuras do livro e de cartazes. Os alunos deverão nomear 
as figuras.
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVIMENTO DO VOCABULÁRIO

ALGUNS RECURSOS PARA  
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Conversar com os colegas e com o professor sobre fatos de sua vida e 
expressar opinião sobre as situações que lhe são apresentadas.

• Aproveitar os relatos orais para trabalhar o vocabulário relacionado a 
sentimentos, ideias e impressões.

• Perceber que uma mesma palavra pode ter vários significados 
diferentes.

• Mostrar figuras de diferentes objetos (no livro e em cartazes) que 
têm o mesmo nome, pronunciados do mesmo modo (palavras 
homônimas). Citar frases com essas palavras. 

• Explorar o glossário no final de cada capítulo. • Mostrar um dicionário e explicar para que serve e como está 
organizado; citar exemplos de frases com as palavras do Glossário, 
explicando seus significados.

Compreensão oral de textos: quando se trata de textos escritos, a compreensão oral é o propósito da leitura. Tra‑
ta‑se de um processo intencional e ativo, desenvolvido mediante o emprego de estratégias de compreensão. Além 
do domínio dessas estratégias, também é importante que o aluno, à medida que avança na vida escolar, aprenda o 
vocabulário específico necessário para compreender textos cada vez mais complexos. No âmbito da Educação Infantil, 
a compreensão oral deve ser enfatizada.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER A COMPREENSÃO ORAL 

DE TEXTOS

ALGUNS RECURSOS PARA  
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Conhecer diferentes gêneros textuais: trava-línguas, parlendas, quadrinhas, 
contos e músicas da tradição popular, textos informativos, receitas, 
literatura de cordel e outros.

• Ler os textos em voz alta e chamar atenção para as características 
do gênero textual em questão: rimas, versos, temas e, no caso das 
receitas, suas partes (ingredientes e modo de fazer).

• Inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas. • Ao contar histórias e ler textos para os alunos, explorar o sentido 
geral do texto, para que os alunos exercitem a inferência e a dedução, 
percebendo o sentido de palavras e expressões pelo contexto em que 
são empregadas.

• Exercitar a oralidade; defender pontos de vista. • Fazer perguntas aos alunos sobre o que sabem e pensam a 
respeito dos assuntos abordados; deixar que venham à tona ideias 
discordantes.

• Ouvir textos, assistir a vídeos e observar figuras sobre assuntos 
variados, para ampliar o repertório cultural.

• Explorar diversas abordagens de um mesmo tema trabalhado, 
envolvendo linguagens variadas.

• Descrever figuras e ouvir a descrição feita pelos colegas. • Pedir aos alunos que descrevam as figuras do livro, os cartazes do 
Material Digital para professor e outros materiais visuais, de forma 
que cada um deles possa escutar a forma como os colegas se 
expressam e perceber que uma mesma situação pode ser descrita de 
diversas maneiras.

Produção de escrita emergente: diz 
respeito a aspectos como o desenvol‑
vimento da coordenação motora fina 
e a manipulação do lápis por meio da 
prática de desenhos, pinturas e gra‑
fismos, em especial aqueles que se 
reportem às formas das letras, tanto 
bastão quanto cursiva. O progresso 
nos níveis de produção escrita acon‑
tece à medida que se avança na litera‑
cia. Para crianças mais novas, escrever 
ajuda a reforçar a consciência fonê‑
mica e o conhecimento alfabético. JO
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER A PRODUÇÃO  

DE ESCRITA EMERGENTE

ALGUNS RECURSOS PARA A  
PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Manusear objetos variados. • Desenvolver a coordenação motora fina por meio de oficinas para 
o manuseio de objetos de diferentes formatos e tamanhos, uso de 
massinha de modelar, recorte e colagem e pintura de figuras.

• Cobrir traçados. • Propor traçado de percursos em pontilhados e tracejados, traçado 
de letras cobrindo pontilhados e tracejados, traçado das letras no ar e 
em caixas de areia. Imprimir fichas do Material Digital para professor 
e distribuir.

• Escrever o próprio nome e outras palavras do seu jeito. • Fazer perguntas para que os alunos escrevam as respostas como 
souberem, praticando o sentido da escrita e construindo suas 
hipóteses sobre a escrita. Distribuir figuras do Material Digital para 
professor para que escrevam as legendas. Propor que escrevam seu 
nome como souberem.

• Observar textos escritos em diversas situações. • Usar a lousa para escrever as palavras que estão sendo trabalhadas; 
mostrar cartazes, livros e materiais escritos variados, para que o aluno 
tenha contato com o uso da escrita no cotidiano.

É importante salientar que, segundo Morais (2019), cabe ao professor promover atividades diferentes para crianças 
que se encontram em níveis diferentes de apropriação do sistema alfabético. Além disso, o autor recomenda variar as 
atividades que exploram a mesma habilidade, recriando jogos e ampliando tarefas ligadas à consciência fonológica, 
sempre de maneira lúdica.

Numeracia
A numeracia diz respeito ao conjunto de conhecimen‑

tos, habilidades e atitudes relacionados com a Matemá‑

tica. Assim como na aprendizagem da leitura e da escrita, 

a PNA também recomenda que as práticas de numeracia 

e o ensino de habilidades de Matemática básica tenham 

por fundamento as ciências cognitivas.

A numeracia não se limita à habilidade de usar núme‑
ros para contar, mas se refere antes à habilidade de usar a 
compreensão e as habilidades matemáticas para solucio‑
nar problemas e encontrar respostas para as demandas da 
vida cotidiana. Desde os primeiros anos de vida, a criança 
pode aprender a pensar e a comunicar‑se usando de quan‑
tidades, tornando‑se capaz de compreender padrões e 
sequências, conferindo sentido aos dados e aplicando 
raciocínio matemático para resolver problemas (National 
Mathematics Panel, 2008). (BRASIL, Caderno PNA, 2019, p. 24)

A cognição matemática tem demonstrado que as 
crianças pequenas já possuem e desenvolvem habilida‑
des matemáticas desde muito cedo. O senso numérico 

está presente em todo ser humano já no primeiro ano 
de vida e é a capacidade básica elementar e inata de 
reconhecer, representar, comparar, estimar, julgar mag‑
nitudes não verbais, somar e subtrair números sem a 
utilização de recursos de contagem. Por outro lado, as 
habilidades secundárias dependem de ensino explícito, 
as quais incluem o conceito de número, a contagem e a 
aritmética – cálculo e problemas verbais (DEHAENE, 1997; 
DEHAENE e COHEN, 1995).

Esta obra trabalha conhecimentos elementares de 
numeracia, como quantidades, algarismos, somas, sub‑
trações e proporções simples envolvendo números de 
apenas um algarismo, além de noções de localização, 
posicionamento, espacialidade, direcionalidade, tempo, 
tamanho, peso e volume. O livro também explora as 
formas geométricas elementares e o raciocínio lógico e 
matemático.

O quadro a seguir traz alguns exemplos de atividades 
e estratégias didáticas para desenvolver os conteúdos, 
destacados em negrito.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER AS NOÇÕES MATEMÁTICAS

ALGUNS RECURSOS PARA 
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Mostrar a idade com os dedos. • Perguntar aos alunos quantos anos têm, para que pratiquem a 
correspondência um a um mostrando um dedo para cada ano de vida.
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER AS NOÇÕES MATEMÁTICAS

ALGUNS RECURSOS PARA 
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Cantar músicas e recitar quadrinhas e parlendas que tenham 
sequências numéricas.

• Ensinar músicas (como “A galinha do vizinho”) e pedir aos alunos que 
mostrem com os dedos a quantidade citada, destacando a sequência 
numérica.

• Organizar brinquedos conforme o tamanho. • Reunir brinquedos de tamanhos e formatos diferentes, desenvolvendo 
a noção espacial.

• Empilhar blocos e comparar as alturas. • Dispor blocos feitos com materiais variados, em diferentes situações, 
para que os alunos percebam diferenças de tamanho e peso. 
Comparar a altura das pilhas de blocos, desenvolvendo noções de 
mais alto e mais baixo. Expor na sala os cartazes do Material Digital 
para professor que trabalham as diversas noções de grandeza e 
chamar a atenção dos alunos para eles, de tempos em tempos.

• Comparar o tamanho de objetos e de figuras de objetos. • Reunir objetos com tamanhos variados, trazidos de casa ou 
encontrados na própria escola (lápis, borrachas e outros); selecionar 
figuras de objetos e animais; imprimir cartazes e fichas do Material 
Digital para professor. Com esse material, explorar oralmente as noções 
de grande e pequeno; maior e menor; mais longo e mais curto.

• Encontrar objetos escondidos na sala de aula. • Esconder um brinquedo ou outro objeto na sala e orientar os alunos 
a seguir orientações sobre a localização usando os termos em cima e 
embaixo; à esquerda e à direita; à frente, atrás, entre; mais longe e 
mais perto.

• Observar o próprio corpo. • Sugerir aos alunos que observem, preferencialmente diante de um 
espelho, o que é possível ver aos pares (olhos, mãos, pés etc.)

• Preparar receitas culinárias. • Praticar noções de quantidade e proporção propondo aos alunos 
a elaboração de receitas simples de caráter culinário; misturar tintas; 
preparar massa de modelar caseira.

• Traçar os números. • Pedir aos alunos que escrevam a idade e respondam a questões 
numéricas variadas traçando os algarismos.

• Ouvir histórias e conversar sobre elas. • Selecionar histórias que tenham quantidade bem marcante de 
personagens, para que os alunos associem os nomes a quantidades 
(Sete Anões; Três Porquinhos; Três Ursos etc).

• Trabalhar a noção de tempo nas histórias: antes, durante e depois; 
presente, passado e futuro.

• Brincar com jogos de cartões e quebra-cabeças. • Propor jogos compostos de peças com desenhos e algarismos para o 
aluno montar ou associar, explorando a noção de quantidade.

• Jogar boliche com peças feitas de material reciclável (garrafas PET e 
bolas de meia reaproveitada) e contar os pontos.

• Organizar uma oficina de brinquedos feitos com sucata, para que 
os alunos criem o jogo de boliche e outros jogos que propiciem a 
contagem de pontos, praticando a adição ao somá-los e a subtração 
ao contar as garrafas restantes; enfatizar número zero quando algum 
aluno não derrubar nenhuma peça do boliche. 

• Realizar contagem de pontos com a montagem de gráficos.

• Brincar de feira e loja, vendendo e comprando com dinheiro “de 
mentirinha”.

• Reunir objetos e imprimir imitações de dinheiro, simulando operações 
financeiras para desenvolver o raciocínio lógico e o cálculo mental.

• Mostrar notas verdadeiras, analisando com os alunos os valores de 
determinados produtos que consomem diariamente. 

• Brincar de roda, cabra-cega, pega-pega. • Explorar situações lúdicas para trabalhar noções de lateralidade. 
Orientar as brincadeiras usando as noções de esquerda e direita.

• Conversar sobre a rotina em sua casa. • Trabalhar as noções de tempo nas conversas cotidianas com os alunos: 
ontem, hoje e amanhã; antes e depois; dias da semana.

• Recortar figuras para criar obras coletivas de colagem. • Explorar formas geométricas planas para recorte e colagem, dizendo 
o nome das figuras ao apresentá-las: círculo, triângulo, retângulo; 
imprimir o tangram do Material Digital para professor para os alunos 
manipularem e compararem as figuras.
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES PARA 
DESENVOLVER AS NOÇÕES MATEMÁTICAS

ALGUNS RECURSOS PARA 
A PRÁTICA DOCENTE

Fundamentados pela PNA Fundamentados pela BNCC

• Criar esculturas colando rolos vazios de papel toalha e papel higiênico, 
caixas variadas de sabonete, creme dental, sapatos e outros materiais.

• Mostrar cada caixa e os rolos vazios de papel toalha e papel higiênico, 
e conversar sobre suas características, comparando-os às figuras 
geométricas espaciais: cubo, paralelepípedo, esfera, cone, cilindro e 
pirâmide.

• Organizar sequências de bolinhas e outros objetos por cores. • Usar fichas coloridas, bolinhas, tampas plásticas e outros produtos 
que tenham cores repetidas para trabalhar sequências de cores, 
desenvolvendo assim o raciocínio lógico. Dar exemplos para que os 
alunos percebam a sequência lógica.

• Brincar de “Formiga e elefante”. • Propor, em um espaço amplo, que as crianças deem passos curtos 
(“formiga”) e longos (“elefante”). Ao final, pode-se brincar de contar os 
passos do ambiente, decidindo por um passo regular, nem muito curto 
nem muito longo. Desse modo, o corpo é usado como instrumento 
de medida.

Acredita‑se que a compreensão da cognição numérica é fundamental para o professor que atua na Educação Infantil, 
pois melhora sua prática de ensino intervindo de maneira adequada quando se observam dificuldades na aprendizagem 
da Matemática.

Escola e familiares: juntos na educação das crianças
A parceria entre a escola e a família é funda-

mental para motivar a criança a se desenvolver e se 
sentir segura para enfrentar desafios. Daí a impor-
tância da relação de proximidade entre a escola e 
os responsáveis pelas crianças. Conforme o docu-
mento da BNCC:

[...] como primeira etapa da Educação Básica, a Educação 
Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A 
entrada na creche ou na pré‑escola significa, na maioria das 
vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos 
afetivos familiares para se incorporarem em uma situação de 
socialização estruturada. (BRASIL, 2018, p. 36)
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Na escola, as crianças têm as primeiras experiências 
de relacionamento com pessoas diferentes das que fazem 
parte de seu círculo familiar. Nesse espaço coletivo, elas 
têm uma rotina especial, com atividades específicas, 
horários e regras bem definidas, diferentes da rotina de 

casa; nele, terão novas experiências. No entanto, essas 
duas esferas estão estreitamente relacionadas. 

É importante que pré‑escolas possam incorporar, nas 
propostas pedagógicas, as vivências construídas pelas 
crianças no ambiente familiar, com o objetivo de valorizar 
seus conhecimentos prévios. A presença da família é fun‑
damental no processo de formação integral da criança.

O conceito de educação, de acordo com a Lei de Dire‑
trizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 9.393/96), vai além 
da educação formal, pois é na relação entre responsáveis 
e escola que a criança forma seus principais valores, que a 
acompanharão ao longo da vida. Ao aproximar esses dois 
polos, visando ao estreitamento dessa relação, é possível 
conhecer o ambiente sociocultural em que ela está inse‑
rida, o que permite acompanhar seu desenvolvimento, 
respeitando‑se sua individualidade.

Segundo Gokhale (1980, p. 41), “a educação bem‑suce‑
dida da criança na família servirá de apoio à sua criatividade 
e ao seu comportamento produtivo quando for adulto”. 
Ainda segundo o autor, a família sempre será a influência 
mais poderosa para o desenvolvimento do caráter e da 
personalidade do indivíduo. A escola pode orientar os 
familiares a complementar, reforçar e participar das ativi‑
dades que estão sendo realizadas na escola. Por exemplo:

• Perguntar à criança como foi seu dia na escola, o 
que fez, do que gostou e do que não gostou.

• Valorizar as conquistas e os avanços da criança.
• Sempre que possível, estar presente nas comemora‑

ções e atividades escolares que implicam participa‑
ção da família (apresentações de teatro, exposições 
de trabalhos, confraternizações etc.).
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• Observar a disposição da criança para ir ou não à 
escola, detectando, assim, alguma dificuldade que 
ela possa estar enfrentando.

• Incentivar a autonomia, deixando a criança fazer sozi‑
nha o que já consegue, como alimentar‑se, arrumar 
os brinquedos, pentear o cabelo e escovar os dentes.

• Permitir, em algumas ocasiões, que a criança tome 
decisões sobre algum assunto que envolva a família, 
como qual passeio fazer no domingo e que cor de 
roupa usar.

• Atribuir responsabilidades e dividir tarefas, dei‑
xando que a criança, por exemplo, junte os brin‑
quedos antes de dormir ou ajude no preparo de um 
bolo, misturando a massa ou ajudando a enfeitá‑lo 
quando estiver pronto.

• Estimular a leitura, a imaginação e a expressão oral, 
criando o hábito de contar histórias para as crianças.

• Manter livros em lugar acessível para que a criança 
possa pegá‑los e folheá‑los quando quiser.

• Deixar a criança cantar, dançar e brincar.
• Estimular a criança a cantar as músicas que apren‑

deu na escola. Os familiares podem dançar junto, 
fazer “caretas” e brincar de interpretar a música, 
criando gestos.

Literacia familiar
O êxito das crianças na aprendizagem da leitura e da 

escrita está fortemente vinculado ao ambiente familiar 
e às práticas e experiências relacionadas à linguagem, à 
leitura e à escrita que elas vivenciam com seus pais, fami‑
liares ou cuidadores, mesmo antes do ingresso no ensino 
formal. Esse conjunto de práticas e experiências recebe o 
nome de literacia familiar (WASIK, 2004; SÉNÉCHAL, 2008).

[...] a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da 
escrita começa em casa, na convivência entre pais e filhos. 
(BRASIL, Conta pra mim, 2019, p. 6)

O site do Ministério da Educação e Cultura publicou um 
conjunto de materiais de orientação às famílias quanto à 
importância da literacia familiar, com explicações teóricas 
e uma gama de sugestões de atividades que podem ser 
realizadas em família. Destacam‑se o livro Conta pra 
mim: Guia de literacia familiar e uma série de vídeos. 
O material está disponível em: https://livro.pro/in5oux  
(acesso em: 30 jun. 2020).

Mães, pais, tios, avós e demais familiares das crianças 
têm um papel fundamental para que a criança desenvolva 
as habilidades que contribuem com sua alfabetização e 
despertem o gosto pela leitura e pelo saber.

Os adultos de casa podem conversar com as crianças, 
contar histórias de família, ler para elas livros infantis, dar 
explicações para satisfazer sua curiosidade quando fazem 
perguntas. Ao deparar com materiais escritos, como folhe‑
tos, cartazes, revistas, contas ou documentos, podem falar 
um pouco sobre esses portadores de texto, para familiari‑
zar a criança com essa diversidade de materiais e ajudá‑la a 
compreender na prática a função social da escrita. Também 
é interessante mostrar as letras e as palavras, incentivando 
a criança a reconhecê‑las nesses textos.

Os professores, em reuniões com os familiares dos 
alunos, podem reforçar a importância da literacia familiar 
e sugerir algumas dessas atividades, ressaltando o quanto 
elas ajudam no desenvolvimento das crianças.

Em uma conversa de alguns minutos entre os fami‑
liares e a criança, por exemplo, além da prática da 
expressão oral pode ocorrer a ampliação do vocabulário 
e a identificação dos elementos narrativos, caso esteja 
sendo contado um fato acontecido ou uma história 
ouvida. Isso porque, ao narrar um fato, costumamos 
fazer uma introdução, depois contar a parte principal 
(um conflito, um encontro ou outro evento) e a conclu‑
são, ou seja, o final; a história se passa em um espaço e 
transcorre em determinado tempo.
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Assistindo juntos a um filme ou a uma animação na 
tevê, os familiares podem dedicar alguns minutos depois 
para comentar com a criança o que assistiram e even‑
tualmente fazer uma pesquisa para ter mais informações 
sobre o assunto.

O preparo de uma receita pode contar com a ajuda 
da criança, que desse modo aprenderá sobre medidas, 
ingredientes e as transformações que acontecem com 
os alimentos.

O professor pode favorecer a literacia familiar, solici‑
tando ao aluno algumas atividades para serem feitas em 
casa com a participação dos familiares:

• Trazer de casa fotografias antigas da família, sele‑
cionadas com a ajuda dos pais.

• Perguntar aos avós de que brincavam quando 
eram crianças.

• Informar‑se sobre a história de seu nome (quem 
escolheu e por quê).

• Cantar para os familiares as músicas que aprendeu 
na escola.

• Pedir aos familiares que contem uma história que 
ouviram quando eram crianças.

Cabe ressaltar que atividades feitas pela criança em 
conjunto com seus familiares têm um papel primordial 
no fortalecimento dos laços afetivos, reforçam a autoes‑
tima e criam oportunidades de diálogo que favorecem a 
solução de conflitos internos e inseguranças que muitas 
vezes passam despercebidos pelo adulto.
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Os documentos que fundamentam a Educação Infantil  
no Brasil

Os dois principais documentos elaborados pelo Ministério da Educação voltados para a Educação Infantil são 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017, e a Política Nacional de Alfabetização (PNA), lan‑

çada em 2019.

A BNCC determina as competências, as habilidades e as aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver 

durante cada etapa da educação básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Esse documento tem o objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de 

conhecimentos e habilidades comuns – de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país. 

Espera‑se, assim, reduzir as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando 

a qualidade do ensino.

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está compro‑

metida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. 

Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas 

de existir. (BRASIL, 2018, p. 14)

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os cinco campos de experiências da BNCC acolhem as diversas 

linguagens da vida das crianças e as relaciona aos conhecimentos inerentes ao patrimônio cultural. Em lugar da 

fragmentação do conhecimento, propõe uma visão do saber integrado à vida real, ganhando sentido em função dos 

diversos fatores do contexto de que ele faz parte. Ao estudante atribui‑se um papel de protagonista de sua aprendi‑

zagem e da construção de seu projeto de vida.

A BNCC estabelece o que os alunos devem aprender em termos de conhecimentos, bem como as competências 

gerais e específicas e as habilidades que devem ser desenvolvidas. Veja a tabela a seguir:

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

O eu, o outro e o nós EI03EO01: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de 
pensar e agir.

EI03EO02: Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.

EI03EO03: Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

EI03EO04: Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

EI03EO05: Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os 
quais convive.

EI03EO06: Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.

EI03EO07: Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

Corpo, gestos e movi-
mentos

EI03CG01: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidia-
no quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.

EI03CG02: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras possibilidades.

EI03CG03: Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.

EI03CG04: Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.

EI03CG05: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Traços, sons, cores e 
formas

EI03TS01: Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, 
criações musicais, festas.

EI03TS02: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

EI03TS03: Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao 
ouvir músicas e sons.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

EI03EF01: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas de expressão.

EI03EF02: Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

EI03EF03: Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.

EI03EF04: Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os persona-
gens, a estrutura da história.

EI03EF05: Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.

EI03EF06: Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.

EI03EF07: Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação 
gráfica e/ou de leitura.

EI03EF08: Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu 
repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).

EI03EF09: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Espaços, tempos, quanti-
dades, relações e transfor-
mações

EI03ET01: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

EI03ET02: Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e artificiais.

EI03ET03: Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

EI03ET04: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes.

EI03ET05: Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.

EI03ET06: Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.

EI03ET07: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

EI03ET08: Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.

A Política Nacional de Alfabetização (PNA) é consti‑
tuída de programas e ações voltados especificamente 
para a alfabetização, com base em estudos e pesquisas 
realizados por especialistas.

A PNA padronizou a terminologia da área, adotando 
os termos literacia e numeracia, e definiu seis componen‑
tes essenciais para a alfabetização: consciência fonêmica, 
instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, 
desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos 
e produção de escrita.

Tanto a BNCC como a PNA consideram a Educação 
Infantil uma etapa inicial e essencial no processo de 
alfabetização. A PNA realça o aspecto da instrução fônica 
como recurso para o aprendizado da correspondência 

entre o som e a letra, no trabalho de conhecimento e 
decifração do código escrito. A BNCC considera a expe‑
riência social da criança com as várias linguagens nas 
mais diversas situações: ao observar uma figura, ouvir 
histórias, dançar e cantar, por exemplo, a criança alcança 
um desenvolvimento integrado de si e do mundo que 
lhe permite inferir significados, ler e compreender de 
maneira abrangente e contextualizada as mensagens 
visuais, escritas, sonoras e audiovisuais.

Adotadas de forma complementar, ambas as verten‑
tes atuam na inserção da criança no universo da leitura, 
da escrita e das habilidades de matemática básica, com 
ênfase no aspecto lúdico das atividades e considerando 
a importância da família em todo o processo formativo.
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A decifração do código escrito, facilitada pela refle‑
xão sistematizada sobre a relação entre som e escrita, 
não garante por si só a compreensão de um texto. Para 
compreender um texto é preciso também conhecimento 
de mundo, imaginação, intertextualidade e interpretação, 
entre outros fatores. Daí a relação de complementaridade 

entre as vertentes sugeridas pela BNCC e pela PNA. 
Caberá ao professor balizá‑las, levando em conta as espe‑
cificidades de seus alunos e outros fatores que interferem 
na situação educacional.

Avaliação formativa
Na prática docente, é fundamental acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos ao longo do tempo e em 
seus vários aspectos, usando uma gama variada de ferra‑
mentas de avaliação. Essas são as principais características 
da avaliação formativa. No caso da Educação Infantil, 
o diálogo com a criança e a observação estão entre as 
principais ferramentas de avaliação. 

Como explica FREIRE (1996, p. 14), “observar uma 
situação pedagógica não é vigiá‑la, mas sim fazer vigília 
por ela, na cumplicidade da construção do projeto, na 
cumplicidade pedagógica”.

A observação atenta das ações das crianças na pré‑es‑
cola é o que permite à educadora e ao educador traçar 
o perfil de cada criança na instituição escolar. Com essa 
postura ativa, é possível fazer intervenções oportunas 
e seguras. 

Na escola, avaliar é acompanhar o processo de apren‑
dizagem, ponderar sobre ele e intervir quando necessá‑
rio. Está em pauta nessa avaliação não somente a maneira 
como a criança vê o mundo e atua nele, mas também as 
representações construídas pelos adultos, ou seja, o olhar 
do professor – com suas referências e expectativas.

De acordo com Hoffmann (2015), o primeiro movi‑
mento que um professor deve buscar no processo avalia‑
tivo é fazer uma reflexão que envolva questionamentos 
como estes: 

• Como a criança busca compreender e desco‑
brir o mundo?

• De que maneira domina a língua e se comunica por 
meio dela?

• Como percebe os outros que a rodeiam e os sinais 
de perigo?

Esses questionamentos iniciais nos levam a concluir 
que é o constante e cuidadoso interesse pelas crianças 
e pela forma como se apropriam do mundo que deve 
constituir o viés da avaliação, e não um julgamento com 
base em uma pretensa normatização, que atribui valor 
positivo ou negativo sobre suas ações.

Avaliar na Educação Infantil é, por um lado, fazer resis‑
tência à ideia de evolução normal, ideal difundido em parte 
da sociedade, e, por outro, confrontar as representações dos 
adultos envolvidos no processo educativo. A esse respeito, 
Hoffmann (2015) contribui com a discussão, ao afirmar:

O ato avaliativo é permeado de interpretações a partir 
de suas experiências de vida e de suas concepções. Conver‑
sando com professoras e auxiliares das instituições, onde 
acompanhei alunas em estágios, percebi, em muitas oca‑
siões, imagens idealizadas das crianças: histórias engraçadas 
sobre suas travessuras, expressões de carinho e elogios que 
não combinavam com as atitudes autoritárias e de repressão 
que ocorriam todos os dias. Por vezes, algumas delas pare‑
ciam referir‑se a uma criança idealizada que não correspon‑
dia às crianças com as quais lidavam. (HOFFMANN, 2015, p. 26)

O primeiro momento avaliativo, portanto, exige a 
observação da criança, visto que a linguagem e o entendi‑
mento do mundo que a cerca estão em plena construção 
e constante reformulação. Trata‑se de observar a criança 
não para diagnosticar e rotular, mas para pensar em 
desafios que promovam seu desenvolvimento global, 
fomentando seu desejo de conhecer, aprender e superar 
desafios. Sobre isso, Malaguzzi (1999) afirma:

Quanto mais resistimos à tentação de classificar as 
crianças, mais capazes nos tornamos de mudar nossos pla‑
nos e de tornar disponíveis diferentes atividades. Isso não 
elimina a responsabilidade ou a utilidade de notar a dife‑
rença entre as crianças. Vamos levá‑las em consideração, 
vamos prestar atenção nelas. Mas vamos também sempre 
exercer a cautela e aprender a observar e avaliar melhor, 
sem atribuir níveis ou notas. (MALAGUZZI, 1999, p. 90)

Um segundo momento necessário ao processo de 
avaliação são os registros, que podem ser feitos por 
escrito em um diário, por meio de gravação, fotografia ou 
filmagem dos alunos durante as atividades. As produções 
deles também devem compor a documentação.

Utilizada como meio de reflexão por todos os envolvi‑
dos no processo educacional, a documentação pedagó‑
gica tem, de acordo com Guimarães et al. (2014, p. 283), as 
seguintes funções:

• ser memória e avaliação;
• constituir fonte de pesquisa e reflexão para 

professores;
• informar sobre o cotidiano da escola para a famí‑

lia do aluno.
Os registros do desempenho e das ações das crianças 

na escola podem constituir uma rica documentação para 
retratar a evolução do trabalho pedagógico e os avan‑
ços das crianças e redirecionar o trabalho do educador, 
quando se fizer necessário. Por meio dessa documentação 
podem‑se avaliar e reavaliar não só o desenvolvimento e os 
avanços dos educandos, como a própria prática. 
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Tendo em vista o que foi exposto até aqui, as diretrizes 
descritas a seguir podem ajudar o professor no processo 
de avaliação formativa.

Detectando dificuldades
É importante que o professor fique atento para detectar 

possíveis dificuldades ou transtornos de aprendizagem nos 
alunos. Quanto mais cedo isso for feito, mais rapidamente 
será possível tomar as providências necessárias para que os 
alunos estejam aptos a iniciar o processo de aprendizagem.

Problemas de fala, coordenação motora, reconhecimento 
visual ou auditivo, dificuldade de memorizar sequências ou 
montar quebra‑cabeças, aprender rimas e músicas, diferen‑
ciar longe e perto e hiperatividade podem estar relaciona‑
dos às dificuldades de aprendizagem e sinalizam que seria 
importante o trabalho de um especialista para estimulação 
cognitiva ou psicomotora (LANGE e THOMPSON, 2006).

Observando e respeitando 
as diferenças

Cada criança é única. Cada uma aprende de um jeito: 
umas de forma mais rápida, outras de forma mais lenta. 
Mas nem por isso uma é melhor que a outra. Algumas 
são mais irrequietas e agitadas, outras mais introspecti‑
vas, mais calmas. Algumas gostam mais de atividades de 

desenho e pintura, outras se interessam pelas cantigas, 
danças e rimas.

É importante o professor ter condições de observar 
essas características e promover atividades diversificadas 
para os alunos de uma mesma turma, respeitando o ritmo 
de cada criança.

É possível, por exemplo, propor “eixos de interesse” 
com potencial de aprendizado do conhecimento que se 
pretende trabalhar, explorando esse conhecimento em 
atividades variadas. Dessa forma, os alunos podem se 
dedicar àquilo que mais gostam de fazer, conectadas pelo 
mesmo eixo de interesse (ORRÚ, 2017).

Atenção à participação dos 
alunos nas atividades coletivas

O trabalho coletivo tem um papel fundamental na 
formação do aluno. Nesse tipo de atividade, os alunos 
desenvolvem valores sociais e exercitam as habilidades 
de expressar‑se, escutar, trocar ideias, respeitar e decidir.

As construções coletivas possibilitam a troca de expe‑
riências e o contato com percepções diferentes, na busca 
de um resultado comum. 

Esses momentos podem constituir uma oportunidade 
para observar as atitudes de convivência, cooperação, 
respeito e tolerância.

Plano de aulas 
São apresentados a seguir planos  que orientam o planejamento semanal de aulas. Neles estão indicados os con‑

teúdos e conceitos; as sugestões de materiais digitais (disponíveis no Material Digital para Professor) e os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC.

Capítulos 1 a 4: crianças de 4 anos

LITERACIA NUMERACIA

se
m

an
a 

1

Expressão oral  Identidade, socialização, integração  Gêneros textuais: ditado popular; música; conto; quadrinha; expressão popular  Consciência fonológi-
ca: sons do ambiente; a voz; exploração de objetos que produzem sons; sequência de sons; vocabulário; rima  Coordenação motora fina: atividades de recorte 
e colagem  Consciência corporal  Contação de história  Compreensão de texto  Reconto  Natureza e sociedade: observação do tempo atmosférico 
 Expressão artística: apreciação de obra de arte; música
Integração com Numeracia: quantidades; noções de grandeza (maior e menor)
Material digital: Cartazes Bem-vindos, Palavras mágicas e Como está o tempo?  História O leão e o ratinho  Ficha Ratinho roedor
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF05 e EI03EF08  
EI03ET02 e EI03ET03.
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2 Expressão oral  Gêneros textuais: música; texto instrucional (receita); trava-língua  Consciência fonológica: articulação de palavras; sequência de sons; voca-
bulário  Coordenação motora fina: massinha de modelar  Consciência corporal  Contação de história  Compreensão de texto  Reconto  Expressão 
artística: modelagem em massinha; modelagem em papel
Integração com Numeracia: contagem até 10; noções de grandeza (mais alto – mais baixo); comparação de quantidades
Material digital: História O patinho feio
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS01 e EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF04  EI03ET01 e EI03ET07.
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3

Páginas 8 e 9 Expressão oral  Gêneros textuais: música; conto 
 Consciência fonológica: sons dos animais; canto coletivo; volume 
do som; vocabulário  Consciência corporal  Contação de história 
 Compreensão de texto  Reconto  Natureza e sociedade: ani-
mais que vivem no sítio; cultura rural  Expressão artística: música; 
contação de história interativa; representação artística; mímica; 
pintura
Integração com Numeracia: contagem; resolução de problema
Material digital: Ficha Descubra os animais  História Os músicos 
de Bremen
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO06  EI03CG01 e EI03CG02  
EI03TS01  EI03EF01, EI03EF03  EI03ET07.

Páginas 19 e 20 Noção de grandeza: mais alto e mais baixo; maior e 
menor  Consciência corporal  Discriminação visual  Natureza e 
sociedade: família; saúde; animais silvestres; aves  Expressão artística: 
música; pintura; imitação
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (música; ditado 
popular); antônimos; vocabulário; produção de história oral; escrita emergente
Material digital: Cartazes Mais alto e mais baixo e Grande e pequeno 
 Ficha Sombras
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF09  EI03ET05

18
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LITERACIA NUMERACIA
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4

Páginas 10 e 11 Expressão oral  Gêneros textuais: música; poe-
ma  Consciência fonológica: canto com palmas  Consciência 
corporal  Coordenação motora fina: sentido da escrita  Traçado 
 Produção oral de texto; Natureza e sociedade: animais; fenôme-
nos meteorológicos; educação para o trânsito; oficina com reciclados 
 Expressão artística: música; recorte e colagem; desenho; oficina 
artística
Integração com Numeracia: simetria; noção de grandeza (grande e 
pequeno); contagem de objetos
Material digital:  Fichas Borboleta e Meios de transporte  Cartaz 
Como está o tempo?
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01e EI03EF08  EI03ET05.

Página 21 Noção de tamanho: grande e pequeno  Natureza e socie-
dade: animais de criação  Expressão artística: pintura; música
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (música); nomes; 
opostos; vocabulário; jogo verbal
Material digital: Cartaz Maior e menor  Ficha Vacinação
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF06
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Página 12 Expressão oral  Gêneros textuais: música; trava-língua; 
poema  Consciência fonológica: o som /a/ no início de palavras; 
articulação de palavras; rima  Memória fonológica  Coordenação 
motora fina  Compreensão de texto  Natureza e sociedade: ani-
mais; habitat; preservação do meio ambiente  Expressão artística: 
música; pintura; cores; apreciação de obras de arte
Material digital: Fichas Cubra os pontos e Cores e mais cores
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04  EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01 e EI03EF07

Páginas 22 e 23 Noção de comprimento: mais longo e mais curto 
 Noção de posição: em cima e embaixo  Contagem  Consciência 
corporal.  Natureza e sociedade: animais de estimação; localização; 
prática de esportes; sociabilidade; experimento  Expressão artística: 
música; pintura; mímica 
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (música); opostos; 
vocabulário; jogo verbal 
Material digital: Cartazes Mais longo e mais curto e Em cima e embaixo.
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01  EI03ET01, EI03ET02, EI03ET04 EI03ET05 e EI03ET07

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 1 – FASE 1
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Páginas 13 e 14 Expressão oral  Gênero textual: poema  Cons-
ciência fonêmica: o som /e/ no início de palavras; o som /i/ no início 
de palavras  Consciência fonológica: rima; vocabulário  Cons-
ciência corporal  Coordenação motora fina  Compreensão de 
texto  Natureza e sociedade: animais  Expressão artística: músi-
ca; pintura; desenho
Material digital: Fichas Traçado dos carrinhos, Manchinhas do 
jabuti, Voo dos animais, Mesma forma e mesma cor e Quebra-ca-
beça de 2 peças
BNCC: EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET03.

Página 24 Noção de direção e sentido: à direita e à esquerda  Con-
tagem  Consciência corporal  Natureza e sociedade: lateralidade; 
localização; prática de esportes; sociabilidade  Expressão artística: 
pintura; música
Integração com Literacia: expressão oral
Material digital: Cartaz À esquerda e à direita
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  
EI03ET01, EI03ET02 e EI03ET04
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Página 15 Expressão oral  Gêneros textuais: parlenda; poema 
 Consciência fonêmica: o som /o/ no início de palavras  Cons-
ciência fonológica: rima; sons dos animais; vocabulário  Coordena-
ção motora fina  Compreensão de texto  Natureza e sociedade: 
animais; transformação de materiais; relações familiares  Expres-
são artística: música; desenho
Material digital: Fichas Estrelinha, Balões e Ovelha
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01

Páginas 25 e 26 Noção de posição: à frente, atrás e entre; mais perto 
e mais longe  Contagem  Consciência corporal  Natureza e socie-
dade: localização; brinquedos e brincadeiras; socialização; prática de 
esportes  Expressão artística: modelagem; música; pintura
Integração com Literacia: expressão oral; observação do uso da escrita; 
gênero textual (música)
Material digital: Cartazes À frente, atrás e entre e Mais longe e mais 
perto  Ficha Basquete
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF03, EI03EF06 e EI03EF09  EI03ET01
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Página 16 Expressão oral  Gêneros textuais: poema; música; len-
da  Consciência fonêmica: o som /u/ no início de palavras  Cons-
ciência fonológica: rima; vocabulário  Coordenação motora fina 
 Compreensão de texto  Natureza e sociedade: animais; higiene; 
economia de água; folclore; diversidade cultural; cultura indígena 
 Expressão artística: música; desenho
Material digital: Fichas Banho de chuveiro e Pipas
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03EF01 e EI03EF02

Páginas 27 e 28 Noção de grandeza: mais pesado e mais leve; cabe 
mais e cabe menos  Formação de par  Natureza e sociedade: animais 
de estimação; noção de tempo: dia e noite; astros: Sol e Lua; experimen-
to  Expressão artística: pintura; música
Integração com Literacia: expressão oral; observação do uso da escrita; leitura 
de imagens; gêneros textuais (trava-língua; música); consciência fonológica 
(sons dos animais) 
Material digital: Cartazes Mais pesado e mais leve, Cabe mais e cabe 
menos e Dia e noite
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF07  I03ET01, EI03ET02, EI03ET03, EI03ET05
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Páginas 17 e 18 Gêneros textuais: música; parlenda; quadrinha  Cons-
ciência fonológica: sons de encontros vocálicos; rima; som /ão/ no final 
das palavras  Escrita emergente  Consciência corporal  Coordena-
ção motora fina  Natureza e sociedade: animais; diversidade cultural 
 Expressão artística: música; apreciação de obra de arte
Material digital:  Ficha Palavras que rimam com salão
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO06  EI03CG01, EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF08 e EI03EF09

Página 29 Noção de quantidade: muito, pouco e nenhum  Contagem 
 Ideia de subtração  Natureza e sociedade: animais de criação: gali-
nha; reprodução das aves; alimentação  Expressão artística: desenho; 
mímica; música. 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; onomatopeia; 
compreensão de texto; memória fonológica; gêneros textuais (quadrinha; ditado 
popular; conto; música)
Material digital: Cartaz Muito, pouco e nenhum
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF07  EI03ET01, EI03ET02, EI03ET03 e EI03ET05

19
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Páginas 30 e 31 - Glossário
BNCC:  EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09.
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 1 – FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 1º BIMESTRE
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Páginas 32 e 33 Expressão oral  Gêneros textuais: trava-língua; 
conto; música; parlenda  Consciência fonológica: rima; sons dos 
animais  Consciência corporal  Coordenação motora fina  Dis-
criminação visual  Traçado  Contação de história  Compreen-
são de texto  Natureza e sociedade: transformação dos materiais 
 Expressão artística: pintura e colagem; mímica; dança; música; 
encenação; oficina de instrumentos musicais
Integração com Numeracia: contagem
Material digital: História O casamento da Dona Baratinha
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG03 e EI03CG05  
EI03TS01, EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET06 

Página 44 Ideia de quantidade  Escrita do número 1  Natureza e 
sociedade: alimentos; receita; higiene  Expressão artística: desenho; 
pintura; colagem
Integração com Literacia: expressão oral; opostos; gêneros textuais (quadri-
nha; texto instrucional – receita culinária) 
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01  EI03ET03, EI03ET06 e EI03ET07
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Páginas 34 e 35  Expressão oral  Gênero textual: música 
 Consciência fonêmica: o som /a/ no início de palavras; o som 
/b/ no início de palavras  Consciência fonológica: formação das 
palavras; rima; vocabulário  Coordenação motora fina  Traçado 
 Produção oral de texto  Natureza e sociedade: alimentação; 
árvores frutíferas; identidade  Expressão artística: pintura e cola-
gem; mímica
Integração com Numeracia: noção de grandeza; simetria
Material digital: Cartazes Letra A e Letra B  Fichas Letra A e Letra B
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06, EI03EF07  EI03ET03

Página 45 Ideia de quantidade  Escrita do número 2  Comparação 
de tamanho  Natureza e sociedade: animais; preservação ambiental; 
corpo humano; sociabilidade  Expressão artística: pintura 
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (parlenda) 
Material digital: Cartaz Corpo humano
BNCC:  EI03EO01, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01  EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET07
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Página 36 • Expressão oral  Gêneros textuais: música; parlenda 
 Consciência fonêmica: o som /k/ no início de palavras  Cons-
ciência fonológica: rima; vocabulário; produção de rimas  Cons-
ciência corporal  Coordenação motora fina  Traçado  Expres-
são artística: música; mímica
Material digital: Cartaz Letra C  Ficha Letra C
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01  EI03EF01, EI03EF02

Página 46 Ideia de quantidade  Escrita do número 3  Natureza e 
sociedade: sociabilidade  Expressão artística: pintura; música
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (conto; música); 
contação de história 
Material digital: História Os três porquinhos
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07
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Página 37 Expressão oral  Consciência fonêmica: o som /d/ no 
início de palavras  Consciência fonológica: rima  Coordenação 
motora fina  Traçado
Integração com Numeracia: contagem; figuras geométricas espaciais
Material digital: Cartaz Letra D   Ficha Letra D
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03EF01, EI03EF02  EI03ET07

Página 47 Ideia de quantidade  Escrita do número 4  Consciência 
corporal  Coordenação motora fina  Natureza e sociedade: alimenta-
ção; higiene  Expressão artística: pintura; colagem; encenação
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (quadrinha; mú-
sica) 
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03, EI03CG04 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07
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Página 38 Expressão oral  Consciência fonêmica: o som /e/ no início 
de palavras  Consciência fonológica: rima; sons dos animais  Coor-
denação motora fina  Traçado  Compreensão de texto  Expressão 
artística: música
Integração com Numeracia: quantidade; contagem
Material digital: Cartazes Letra E e Elefantinho  
Ficha Letra E
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF07  EI03ET07

Páginas 48 e 49 Ideia de quantidade  Escrita do número 5  Cons-
ciência corporal  Contagem  Coordenação motora fina  Correspon-
dência: mesma quantidade  Natureza e sociedade: flores; diversidade 
cultural  Expressão artística: pintura; colagem; música; produção de 
sons  
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (parlenda; música)  
Material digital: Ficha O que vai aparecer?
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG03 e EI03CG05  
EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01  EI03ET01, EI03ET03 e EI03ET07

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 2 – FASE 1
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Página 39 Expressão oral  Gênero textual: adivinha  Consciên-
cia fonêmica: o som /f/ no início de palavras  Consciência fono-
lógica: rima  Coordenação motora fina  Traçado  Natureza e 
sociedade: animais  Expressão artística: instrumentos musicais
Material digital: Cartazes Letra F  Ficha Letra F e A banda da bicharada.
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG05  EI03TS02 e EI03TS03  
EI03EF01 e EI03EF07

Páginas 50 e 51 Ideia de quantidade: igual  Escrita do número 6 
 Consciência corporal  Contagem  Comparação de distâncias 
 Coordenação motora fina  Natureza e sociedade: educação finan-
ceira; sociabilidade; reciclagem  Expressão artística: pintura; oficina de 
artes; apreciação de obra de arte
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (conto; parlenda); 
contação de história; reconto
Material digital: História Os três porquinhos  Fichas Jogo das diferen-
ças – Convivência, Jogo das diferenças – Informática e Fundo do mar
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG02, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04 e EI03EF05  EI03ET01  
 EI03ET03, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07
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Página 40 Expressão oral  Gêneros textuais: conto; trava-língua; 
música; adivinha  Consciência fonêmica: o som /g/ no início de 
palavras  Consciência fonológica: rima  Coordenação motora 
fina  Traçado  Escrita emergente  Contação de história 
 Compreensão de texto  Natureza e sociedade: animais  Ex-
pressão artística: música; apreciação de obra de arte
Material digital: Cartaz Letra G  Ficha Letra G  História O gato de 
botas
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09

Página 52 Ideia de quantidade  Escrita do número 7  Coordenação 
motora fina  Natureza e sociedade: interação  Expressão artística: 
pintura; música
Integração com Literacia: expressão oral; compreensão de texto; reconto; 
gênero textual (conto) 
Material digital: Cartaz Cores
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF05 e EI03EF07;  EI03ET02, EI03ET03, EI03ET05 e EI03ET07.
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Páginas 41 e 42 Expressão oral  Gêneros textuais: música; conto; 
quadrinha  Consciência fonêmica: o som /i/ no início de palavras 
 Consciência fonológica: a letra H no início de palavras; rima  Coor-
denação motora fina  Traçado  Contação de história  Com-
preensão de texto  Reconto  Produção oral de texto  Natureza 
e sociedade: animais  Expressão artística: música; artes plásticas; 
colagem; arte com areia; desenho; apreciação de obra de arte
Material digital: Cartazes Letra H e Letra I  Fichas Letra H, Hipopó-
tamo, Letra I, Garrafa de areia e Natureza morta  História A Bela 
Adormecida
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01, EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET06

Página 53 Ideia de quantidade  Escrita do número 8  Natureza e 
sociedade: receita  Expressão artística: oficina; colagem  
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (parlenda; texto 
instrucional – receita culinária; música); escrita emergente  
BNCC:  EI03EO01, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07
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Página 43 Expressão oral  Gênero textual: música  Consciên-
cia fonológica: rima; vocabulário; expressões populares  Leitura 
emergente  Coordenação motora  Natureza e sociedade: 
animais  Expressão artística: música; jogo
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07.

Páginas 54 e 55 Ideia de quantidade  Escrita do número 9  Natureza 
e sociedade: localização; prática de esportes; brinquedos e brincadeiras 
 Expressão artística: colagem; pintura; música; oficina de artes com 
materiais recicláveis
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (parlenda; texto 
instrucional – receita de massinha de modelar; música; quadrinha)
Material digital: Cartaz Números de 0 a 10   Fichas Bandeira do Brasil e 
Pintura indígena
BNCC:  EI03EO01, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07
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Páginas 56 e 57 – Glossário
BNCC:  EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 2 – FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 2º BIMESTRE
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Páginas 58 e 59 Expressão oral.  Gêneros textuais: música; conto. 
 Consciência fonêmica: som /ão/; som das vogais; som dos encon-
tros vocálicos.  Consciência fonológica: rima; propriedades do som. 
 Consciência corporal.  Coordenação motora fina.  Discriminação 
visual.  Contação de história.  Compreensão de texto.  Reconto. 
 Natureza e sociedade: aves; alimentação; noção de tempo; partes do 
corpo; experimento; relações familiares.  Expressão artística: música.
Integração com Numeracia: noção de tempo: manhã, tarde e noite.
Material digital: Fichas A, E, I, O, U, Bambolê e Bicicleta  História 
João e o pé de feijão
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF05, 
EI03EF06, EI03EF07e EI03EF08  EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET06

Página 70  Classificação.  Classificação por cor.  Contagem.  Nú-
meros de 7 a 9.  Comparação de quantidades.  Natureza e sociedade: 
vegetação; trabalho coletivo.  Expressão artística: pintura; recorte e 
colagem; música.
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (adivinha; música); 
escrita emergente.
Material digital: Ficha Árvore
BNCC:  EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET03, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07
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Página 60 Expressão oral.  Consciência fonêmica: o som /j/ no 
início de palavras.  Consciência fonológica: rima.  Coordenação 
motora fina.
Traçado.  Natureza e sociedade: animais; folclore.  Expressão artística: 
expressão corporal.
Material digital: Cartaz Letra J  Ficha Letra J
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03

Páginas 71 e 72 Contagem.  Noção de quantidade.  Ausência de 
quantidade: número zero.  Coordenação motora.  Natureza e socieda-
de: animais aquáticos.  Expressão artística: pintura; música.
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (ditado popular; 
piada; parlenda); consciência fonológica (ritmo e volume do som).
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07
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Página 61 Expressão oral.  Gênero textual: parlenda.  Cons-
ciência fonêmica: o som /k/ no início de palavras.  Consciência 
fonológica: rima.
Memória fonológica.  Coordenação motora fina.  Traçado.  Escrita 
emergente.  Natureza e sociedade: identidade; folclore; relações fami-
liares.
Material digital: Cartaz Letra K  Ficha Letra K
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET03 e EI03ET06

Página 73 Ideia de quantidade.  Escrita do número 10.  Dezena. 
 Contagem.  Natureza e sociedade: alimentos; sistema monetário. 
 Expressão artística: música.  Integração com Literacia: expressão oral; 
gêneros textuais (música; parlenda; texto instrucional: receita).
Material digital: Ficha Receita de quindim
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07
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Página 62 Expressão oral.  Gêneros textuais: adivinha; música. 
 Consciência fonêmica: o som /l/ no início de palavras.  Cons-
ciência fonológica: rima.  Coordenação motora fina.  Traçado. 
 Natureza e sociedade: astros; preservação ambiental; folclore; 
convivência.  Expressão artística: pintura.
Material digital: Cartaz Letra L  Ficha Letra L
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET02 e EI03ET03

Página 74 Ideia de quantidade.  Contagem.  Natureza e sociedade: 
alimentos; educação financeira; sistema monetário.  Expressão artística: 
desenho.  Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais 
(parlenda; conto); contação de história.
Material digital: Ficha Comer frutas  História Dona Baratinha
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02 e EI03TS03  
EI03EF01 e EI03EF09  EI03ET01, EI03ET04 e EI03ET07
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Página 63 Expressão oral.  Gênero textual: quadrinha.  Cons-
ciência fonêmica: aliteração; o som /m/ no início de palavras. 
 Consciência fonológica: formação das palavras; rima; vocabulá-
rio.  Memória fonológica.  Coordenação motora fina.  Traça-
do.  Natureza e sociedade: alimentação. 
Material digital: Cartaz Letra M  Ficha Letra M
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG04 e  
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07  EI03ET03

Páginas 75 e 76 Ideia de quantidade  Contagem  Noção de quanti-
dade: mais e menos  Contagem  Noção de direção e sentido.  Natu-
reza e sociedade: alimentos; plantas; artesanato brasileiro; brinquedos e 
brincadeiras.  Expressão artística: música; oficina com sucata; escultura 
em argila.
Integração com Literacia: expressão oral; rima; gênero textual (música).
Material digital: Fichas Gincana das garrafas pet e Cirandinha  Cartaz 
Tem mais e tem menos
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG01, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  
EI03ET01, EI03ET03 e EI03ET07

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 3 – FASE 1
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Página 64 Expressão oral.  Gênero textual: adivinha.  Cons-
ciência fonêmica: o som /n/ no início de palavras; discriminação 
auditiva.  Consciência fonológica: formação das palavras. 
 Coordenação motora fina.  Traçado.  Produção oral de texto. 
 Natureza e sociedade: meios de transporte. 
Integração com Numeracia: noção de capacidade: cabe mais, cabe menos.
Material digital: Cartaz Letra N  Ficha Letra N
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02 e EI-
03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF06 e 
EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07 

Páginas 77 e 78 Noção de tempo: passado, presente e futuro; ontem, 
hoje e amanhã.
• Natureza e sociedade: alimentos; higiene; calendário.  Expressão artística: 
oficina; música.
Integração com Literacia: expressão oral; leitura de imagens; gêneros textuais 
(parlenda; música).
Material digital: Cartazes Passado, presente e futuro e Ontem, hoje e 
amanhã  Ficha No banheiro
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG04 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET07 
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Páginas 65 e 66 Expressão oral.  Gêneros textuais: adivinha; qua-
drinha; ditado popular; música.  Consciência fonêmica: o som /o/ no 
início de palavras; o som /p/ no início de palavras; discriminação auditiva.
Consciência corporal.  Memória fonológica.  Coordenação motora fina. 
 Traçado.  Contação de história.  Compreensão de texto. Reconto. 
 Natureza e sociedade: alimentação; folclore; animais; regras de convi-
vência.  Expressão artística: jogo.
Integração com Numeracia: noção de par; noção de quantidade.
Material digital: Cartazes Letra O e Letra P  Fichas Letra O, Letra P 
e Papagaio, fale depressa  História O pequeno polegar
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, 
EI03EF02, EI03EF03, I03EF04, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07

Página 79 Ideia de quantidade.  Sequência.  Comparação e classi-
ficação por atributo.  Natureza e sociedade: dança típica.  Expressão 
artística: desenho; música  
Integração com Literacia: expressão oral; leitura emergente.
Material digital: Ficha Peixes coloridos
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG03 e EI03CG05  
EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF08  EI03ET01, 
EI03ET05 e EI03ET07
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Página 67 Expressão oral.  Gênero textual: parlenda;  Cons-
ciência fonêmica: o som /k/ no início de palavras.  Memória 
fonológica.  Coordenação motora fina.  Coordenação voz-mo-
vimento.  Traçado.  Natureza e sociedade: atividades econômi-
cas.  Expressão artística: jogo; folclore.
Integração com Numeracia: noção de tamanho (maior e menor).
Material digital: Cartaz Letra Q  Ficha Letra Q
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG03 e  
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03

Página 80  Sequência numérica de 1 a 10.  Coordenação motora. 
 Natureza e sociedade: meios de comunicação; tecnologia; animais 
marinhos.  Expressão artística: desenho; pintura. 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros textuais 
(poema; lenda).
Material digital: Ficha Celular e tablet
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF09  EI03ET07
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Páginas 68 e 69 Expressão oral.  Gêneros textuais: trava-língua; 
parlenda.  Consciência fonêmica: o som /r/ no início de palavras. 
 Consciência fonológica: rima.  Memória fonológica.  Leitura 
emergente.
Coordenação motora fina.  Traçado.  Contação de história.  Natureza 
e sociedade: dia e noite; folclore; cultura brasileira. 
Integração com Numeracia: medida de tempo (horas); contagem.
Material digital: Cartaz Letra R  Ficha Letra R  História A origem 
do rio Amazonas
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02,  
EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, 
EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03, EI03ET04 
e EI03ET07 

Página 81 Classificação.  Contagem.  Números de 1 a 10.  Natureza 
e sociedade: alimentos.  Expressão artística: desenho; pintura; música.
Integração com Literacia: expressão oral; rima; aliteração; gêneros textuais 
(música; parlenda).
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF04, EI03EF05 e EI03EF07  
EI03ET02, EI03ET03 e EI03ET07

22

D3-PRE-0044-INICIAIS+MPG-001-031-MP-G22_AVU.indd   22D3-PRE-0044-INICIAIS+MPG-001-031-MP-G22_AVU.indd   22 06/10/2020   09:2806/10/2020   09:28



LITERACIA NUMERACIA
se

m
an

a 
30

Páginas 82 e 83 – Glossário
BNCC:  EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 3 – FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 3º BIMESTRE
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Página 84 Expressão oral  Gênero textual: música  Consciên-
cia fonológica: som dos encontros vocálicos  Discriminação visual 
 Coordenação motora fina  Compreensão de texto  Produção 
oral de texto  Natureza e sociedade: praia; convivência  Expres-
são artística: música; teatro; expressão corporal; fantoches
Material digital: Ficha Escolhendo o passeio
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06, EI03EF07 e 
EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07

Página 94 Ideia de juntar da adição  Consciência corporal  Natureza 
e sociedade: jogos coletivos  Expressão artística: música
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (música; parlenda)  
BNCC: EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET04 e EI03ET07
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Página 85 Expressão oral  Gênero textual: música  Cons-
ciência fonêmica: som /s/ no início de palavras  Consciência 
fonológica: rima; propriedades do som  Consciência corporal 
 Coordenação motora fina  Traçado  Natureza e sociedade: 
animais; folclore; audição  Expressão artística: expressão corpo-
ral; música; jogo 
Integração com Numeracia: contagem
Material digital: Cartaz Letra S   Ficha Letra S
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO06  EI03CG02 e  
EI03CG05  EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF07

Página 95 Resolução de situação-problema  Adição: ideia de juntar 
 Contagem  Forma geométrica plana  Natureza e sociedade: festivi-
dade tradicional  Expressão artística: desenho; música; dança
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gênero textual 
(música)
Material digital: Ficha Docinhos
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET07
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Página 86 Expressão oral  Gêneros textuais: trava-língua; músi-
ca  Consciência fonêmica: som /t/ no início de palavras  Cons-
ciência fonológica: articulação de palavras  Consciência corporal 
 Coordenação motora fina  Traçado  Natureza e sociedade: 
animais; folclore  Expressão artística: expressão corporal; jogo 
Material digital: Cartaz Letra T  Fichas Letra T e Jogo do tatu
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG03 e  
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07

Página 96 Ideia de juntar  Natureza e sociedade: educação financeira 
 Expressão artística: recorte e colagem 
Integração com Literacia: expressão oral 
Material digital: Ficha Dinheiro de mentira
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET04 e 
EI03ET07
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Página 87 Expressão oral  Gênero textual: quadrinha  Cons-
ciência fonêmica: som /u/ no início de palavras  Consciência 
fonológica: rima  Coordenação motora fina  Traçado  Com-
preensão de texto  Natureza e sociedade: animais; ecossistema; 
folclore; convivência  Expressão artística: expressão corporal; 
jogo; teatro; fantoches; instrumentos musicais
Material digital: Cartaz Letra U  Ficha Letra U
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG05  
EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF05 e EI03EF07 

Página 97 Contagem de 1 a 10  Correspondência um a um  Seme-
lhanças e diferenças  Natureza e sociedade: plantas; esportes  Expres-
são artística: desenho coletivo
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gênero textual 
(quadrinha)
Material digital: Ficha Jogo das diferenças – Futebol
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET05, EI03ET07 e EI03ET08
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Página 88 Expressão oral  Gêneros textuais: quadrinha; adivi-
nha  Consciência fonêmica: som /v/ no início de palavras (letra 
V)  Consciência fonológica: rima; vocabulário  Coordenação 
motora fina  Traçado  Compreensão de texto  Natureza e 
sociedade: animais; educação para o trânsito
Material digital: Cartaz Letra V  Ficha Letra V
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03

Páginas 98 e 99 Ideia de subtração  Noção de quantidade: cheio e 
vazio  Coordenação motora  Natureza e sociedade: vento e ar; alimen-
tos  Expressão artística: desenho; música
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros textuais 
(receita; música); alfabeto; consciência fonológica (propriedades do som)
Material digital: Fichas Brincando de roda e Números e sinais
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET02, EI03ET03, 
EI03ET04, EI03ET07 e EI03ET08

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 4 – FASE 1
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Páginas 89 e 90 Expressão oral  Gênero textual: música  Cons-
ciência fonêmica: som /v/ no início de palavras (letra W); som /x/ no 
início de palavras (letra X)  Consciência fonológica: onomatopeia; 
vocabulário; propriedades do som  Consciência corporal  Coor-
denação motora fina  Traçado  Escrita emergente  Natureza 
e sociedade: identidade; saúde; corpo humano; audição; higiene 
 Expressão artística: expressão corporal; jogo; música
Material digital: Cartazes Letra W e Letra X   Fichas Letra W e Letra X
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO06  
EI03CG03 e EI03CG05  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09  EI03TS02 e EI03TS03

Página 100 Formas geométricas espaciais: cubo, paralelepípedo, esfera, 
cone, cilindro e pirâmide  Coordenação motora  Natureza e sociedade: 
brinquedos e brincadeiras; praia; cuidados com o corpo; experimento
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros textuais 
(piada; quadrinha)
Material digital: Cartaz Objetos que lembram sólidos geométricos
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET01, EI03ET02 e EI03ET03
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Página 91 Expressão oral  Consciência fonêmica: som /i/ no início 
de palavras (letra Y)  Coordenação motora fina  Traçado  Escrita 
emergente  Leitura emergente  Natureza e sociedade: identida-
de; corpo; folclore; relações familiares  Expressão artística: jogo 
Material digital: Cartaz Letra Y  Ficha Letra Y
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e 
EI03EF09  EI03ET03 e EI03ET06 

Página 101 Formas geométricas planas: retângulo, triângulo, quadrado 
e círculo  Formas geométricas espaciais  Natureza e sociedade: ali-
mentação; embalagem de biscoitos; educação para o trânsito  Expres-
são artística: expressão corporal
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros textuais 
(parlenda; música); consciência fonológica (propriedades do som)
Material digital: Cartaz Objetos que lembram figuras geométricas planas
BNCC:  EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET01, EI03ET05 e EI03ET07

se
m

an
a 

38

Página 92 Expressão oral  Gêneros textuais: quadrinha; música 
 Consciência fonêmica: som /z/ no início de palavras  Consciên-
cia fonológica: rima  Coordenação motora fina  Traçado  Na-
tureza e sociedade: animais  Expressão artística: música 
Material digital: Cartaz Letra Z  Ficha Letra Z
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01

Página 102 Formas geométricas planas: retângulo, triângulo, quadrado 
e círculo  Natureza e sociedade: moradia  Expressão artística: pintura; 
oficina; música 
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (música); discrimina-
ção visual; criação de personagens; produção oral de histórias
 Material digital: Ficha Fazendo arte
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF06  EI03ET01, EI03ET05 e EI03ET06

se
m

an
a 

39

Página 93 Expressão oral  Gênero textual: música  Alfabeto 
 Escrita emergente
Material digital: Cartaz Alfabetário
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET03

Página 103 Sequência com figuras geométricas planas  Raciocínio 
lógico  Expressão artística: desenho; dobradura; obra de arte
Integração com Literacia: expressão oral 
Material digital: Fichas Pintura de Mondrian
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01  EI03ET01 e EI03ET05 

se
m

an
a 

40 Páginas 104 e 105 – Glossário
BNCC:  EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 4 – FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 4º BIMESTRE

Capítulos 5 a 8: crianças de 5 anos

LITERACIA NUMERACIA

se
m

an
a 

1

Páginas 106 Expressão oral  Identidade, socialização, integração 
entre as crianças  Gêneros textuais: parlenda, adivinhas
Conhecimento alfabético: letra A;   Coordenação motora fina  Traçado 
 Natureza e sociedade: animais 
Material digital: Ficha Adivinhas
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03EF07

Páginas 118 e 119 Sequência numérica de 1 a 20  Contagem 
 Adição  Escrita dos números  Natureza e sociedade: socialização; 
brincadeiras; parque de diversões; animais  Expressão artística: mímica; 
linguagem musical
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (conto); discrimina-
ção visual; leitura; contação de história; compreensão de texto; produção oral de 
texto 
Material digital: História A Bela Adormecida   Ficha Desenho igual
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01, EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  
EI03ET07  

se
m

an
a 

2

Página 107 Expressão oral  Gêneros textuais: parlenda; adivinha 
 Consciência fonêmica: som /a/ no início de palavras; som /b/ no 
início de palavras  Consciência fonológica: som das sílabas BA, 
BE, BI, BO, BU; rima  Aliteração  Conhecimento alfabético: letra 
B  Coordenação motora fina  Traçado  Natureza e sociedade: 
Carnaval; folclore  Expressão artística: folclore; apreciação de obra 
de arte; vídeo
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06  EI03CG02 e EI03CG05 
 EI03EF01

Página 120 Contagem  Natureza e sociedade: animais
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (conto); contação de 
história
Material digital: Histórias Os três porquinhos e O gato de botas
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07
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Páginas 108 e 109 Expressão oral  Gêneros textuais: música; 
parlenda; adivinha  Consciência fonêmica: aliteração; som /k/ 
(letra C) no início de palavras; som /s/ (letra C) no início de palavras 
 Consciência fonológica: som das sílabas CA, CO, CU; som das 
sílabas CE, CI; rima  Conhecimento alfabético: letra C  Leitura 
emergente  Coordenação motora fina  Traçado  Natureza e 
sociedade: identidade; trabalho; alimentação; convívio social; rela-
ções familiares  Expressão artística: instrumento musical; oficina 
culinária; folclore; produção sonora; pintura
Material digital: Ficha CE ou CI
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO06  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET06

Página 121 Contagem  Semelhanças e diferenças  Expressão artís-
tica: oficina de modelagem; expressão corporal 
Interação com Literacia: expressão oral; gênero textual (conto); contação de 
história; compreensão de texto; discriminação visual 
Material digital: História Pinóquio
BNCC: EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG02,  
EI03CG03, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04 e EI03EF07  
EI03ET05, EI03ET07 e EI03ET08

se
m

an
a 

4

Páginas 110 e 111 Expressão oral  Gêneros textuais: conto; par-
lenda  Consciência fonêmica: som /d/ no início de palavras; som 
/e/ no início de palavras  Consciência fonológica; som das sílabas 
DA, DE, DI, DO, DU; rima  Conhecimento alfabético: letra D; letra 
E  Coordenação motora fina  Traçado  Escrita emergente 
 Contação de história  Compreensão de texto  Produção oral 
de texto  Natureza e sociedade: pré-história; astronomia; animais 
 Expressão artística: contação de histórias; oficina de desenho e 
pintura; produção sonora 
Interação com Numeracia: contagem
Material digital: Cartazes Céu noturno, Céu diurno e Homem na Lua
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF06, EI03EF07 
 EI03ET03

Página 122 Figura geométrica espacial: cubo  Noção de quantidade: 
mais e menos  Expressão artística: pintura e colagem
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (fórmula de escolha); 
narrativa.
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET01 e EI03ET07

se
m

an
a 

5

Página 112 Expressão oral  Gêneros textuais: música; fábula 
 Consciência fonêmica: som /f/  Consciência fonológica: som 
das sílabas FA, FE, FI, FO, FU; rima; vocabulário; antônimo  Co-
nhecimento alfabético: letra F  Consciência corporal  Coorde-
nação motora fina  Traçado  Natureza e sociedade: animais 
 Expressão artística: música
Integração com Numeracia: noção de medida: longo ou curto
Material digital: Cartaz Formiga, formiga
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO05  EI03CG02, EI03CG03 e  
EI03CG05  EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET03 e EI03ET04

Página 123 Medida de capacidade  Noção de grandeza: maior e 
menor  Comparação de capacidades  Ordem crescente  Natureza e 
sociedade: experimento
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; observação do 
uso da escrita.
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF03 e EI03EF08  EI03ET01, EI03ET02, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 5 – FASE 1

se
m

an
a 

6

Páginas 113 e 114 Expressão oral  Gêneros textuais: quadrinha; 
música; conto  Consciência fonêmica: som /g/ no início de pala-
vras; som /j/ (letra G) no início de palavras  Consciência fonológica: 
som das sílabas GA, GO, GU; som das sílabas GE, GI; rima  Conhe-
cimento alfabético: letra G  Coordenação motora fina  Traçado 
 Contação de história  Natureza e sociedade: animais de criação; 
animais de estimação
Material digital: Ficha GE ou GI
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF05 e EI03EF07

Página 124 Resolução de situação-problema  Adição  O sinal de 
mais (+)  Contagem  Material dourado
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; interpretação 
de texto
Material digital: Fichas Material dourado, Números e sinais e Adição 
com dados
BNCC:  EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET07

se
m

an
a 

7

Página 115 Expressão oral.  Gêneros textuais: quadrinha; músi-
ca.  Consciência fonológica: a letra H no início de palavras; rima. 
 Conhecimento alfabético: letra H.  Coordenação motora fina. 
 Traçado.  Natureza e sociedade: alimentação; dias da semana. 
 Expressão artística: música; notas musicais.
Integração com Numeracia: medida de tempo – dias da semana.
Material digital: Cartaz O pastorzinho
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e  EI03CG04 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF07  EI03ET02, EI03ET03 e EI03ET04

Página 125 Ideia de quantidade.  Ausência de quantidade.  Resolu-
ção de situação-problema.  Adição: ideia de acrescentar.  Contagem. 
 Natureza e sociedade: brinquedos (dominó); relações familiares; 
sociabilidade; experimento.
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; compreensão 
de texto; leitura emergente.
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET02, EI03ET06 e EI03ET07
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Página 116 Expressão oral  Gênero textual: lenda  Consciência 
fonêmica: som /i/ no início de palavras  Consciência fonológica: 
comparação do tamanho das palavras  Conhecimento alfabéti-
co: letra I  Coordenação motora fina  Traçado  Contação de 
história  Natureza e sociedade: povos indígenas; folclore (lenda) 
 Expressão artística: música; apreciação de obra de arte 
Integração com Numeracia: contagem
Material digital: Cartaz Pares de palavras  História Iara, a sereia
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06  EI03CG02 e EI03CG05  EI03EF07

Página 126 Ideia de subtração  O sinal de menos (--)  Educação 
financeira  Natureza e sociedade: atividade – catador de coco; estados 
do Brasil; culinária; cultura brasileira; relações familiares; higiene  Ex-
pressão artística: músicas; oficina de massinha; vídeo com animação
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (música); discrimina-
ção visual; compreensão de texto; vocabulário
Material digital: Fichas Número e sinais e Homem do campo
BNCC: EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07

se
m

an
a 

9 Página 117 Expressão oral  Gênero textual: música  Consciência 
fonêmica: aliteração; som /j/ no início de palavras  Consciência fonológi-
ca: som das sílabas JA, JE, JI, JO, JU; rima  Conhecimento alfabético: letra 
J  Consciência corporal  Coordenação motora fina  Traçado  Natu-
reza e sociedade: animais; corpo humano; relações familiares.
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02 e EI03CG05

Página 127 Ideia de tirar da subtração  Educação financeira  Natu-
reza e sociedade: higiene  Expressão artística: desenho
Integração com Literacia: expressão oral; escrita emergente
Material digital: Ficha Dinheiro de mentira  Cartaz Números de 0 a 10
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07

se
m

an
a 

10 Páginas 128 e 129 – Glossário
BNCC:  EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 5 - FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 1º BIMESTRE

se
m

an
a 

11

Páginas 130 e 131 Expressão oral  Gêneros textuais: música; bilhete; 
literatura de cordel  Consciência fonêmica: som /k/ no início de palavras; 
som /l/ no início de palavras  Consciência fonológica: som das sílabas 
KA, KE, KI, KO, KU; som das sílabas LA, LE, LI, LO, LU; rima; polissemia; voca-
bulário; segmentação oral das palavras; contagem de sílabas e letras das 
palavras; formação das palavras  Conhecimento alfabético: letra K; letra 
L  Consciência corporal  Coordenação motora fina  Traçado  Con-
tação de história  Compreensão de texto  Natureza e sociedade: 
identidade; alimentação; árvores frutíferas; reciclagem; animais; cultura 
regional; relações familiares; sentidos do olfato e paladar  Expressão 
artística: apreciação de obras de arte; expressão corporal 
Integração com Numeracia: contagem; comparação de quantidades
Material digital: Fichas Cesto de lixo e Lixo na rua
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO06  
EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF06 
e EI03EF07  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET02, 
EI03ET03 e EI03ET07 

Página 141 Ideia de quantidade  Contagem  Números de 1 a 10 
 Consciência corporal  Natureza e sociedade: corpo humano; higiene; 
identidade  Expressão artística: música; expressão corporal 
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (música; parlenda); 
escrita emergente
Material digital: Cartaz Corpo humano 
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG03, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET07 e EI03EF09

se
m

an
a 

12

Página 132 Expressão oral  Gênero textual: música;  Consciência 
fonêmica: som /m/ no início de palavras  Consciência fonológica: som 
das sílabas MA, ME, MI, MO, MU; rima; segmentação oral das palavras; 
contagem de sílabas das palavras; acréscimo de sílabas; comparação do 
tamanho das palavras  Conhecimento alfabético: letra M  Consciên-
cia corporal  Coordenação motora ampla  Coordenação motora fina 
 Traçado  Compreensão de texto  Natureza e sociedade: alimenta-
ção; profissão  Expressão artística: expressão corporal; música
Integração com Numeracia: noção de lateralidade; contagem; compara-
ção de quantidades 
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG02, EI03CG03 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07 e EI03EF09  
EI03ET01, EI03ET03 e EI03ET04

Página 142 Escrita do número 11  Data  Medida de tempo  Adi-
ção  Natureza e sociedade: os cinco sentidos, inclusão social, aniver-
sário 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; escrita emer-
gente; alfabeto Braille
Material digital: Cartaz Alfabeto Braille   Fichas Visão, Olfato, Audição, 
Paladar e Tato
BNCC:  EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET06 e EI03ET07

se
m

an
a 

13

Página 133 Expressão oral  Gênero textual: música  Consciência 
fonêmica: som /n/ no início de palavras  Consciência fonológica: 
som das sílabas NA, NE, NI, NO, NU; rima; segmentação oral das 
palavras; vocabulário; comparação do tamanho das palavras  Cons-
ciência corporal  Conhecimento alfabético: letra N  Leitura emer-
gente  Coordenação motora fina  Traçado  Escrita emergente 
 Produção oral de texto  Natureza e sociedade: profissões; meio 
de transporte; inclusão social  Expressão artística: colagem; expres-
são corporal 
Integração com Numeracia: contagem; comparação de quantidades.
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF06, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09  
EI03ET03

Página 14 3 Contagem  Escrita do número 12  Sequência numérica 
 Dúzia  Adição  Natureza e sociedade: relações humanas; cidada-
nia; direitos humanos; brinquedos e brincadeiras  Expressão artística: 
desenho 
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (conto); discrimina-
ção visual; reconto
Material digital: História O soldadinho de chumbo
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04 e EI03EF07  EI03ET03, 
EI03ET06 e EI03ET07
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Página 134 Expressão oral  Gêneros textuais: adivinha; música; 
receita  Consciência fonêmica: som /o/ no início de palavras 
 Consciência fonológica: rima; segmentação oral de palavras; 
comparação do tamanho das palavras  Conhecimento alfabético: 
letra O  Leitura emergente  Coordenação motora fina  Traçado 
 Escrita emergente  Compreensão de texto  Natureza e socie-
dade: alimentação; profissões; educação para o trânsito; reciclagem 
 Expressão artística: artesanato
Integração com Numeracia: reta e curva
Material digital: Cartazes Motorista, motorista  Ficha Faixa de 
segurança
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04;  EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09;  EI03ET01, EI03ET03, EI03ET05 e EI03ET07

Página 144 Contagem  Sequência numérica  Adição  Tratamento 
da informação (pesquisa e gráfico)  Escrita do número 13  Natureza e 
sociedade: brincadeiras; socialização  Expressão artística: música
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS02   EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET07 e EI03ET08
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Páginas 135 e 136 Expressão oral  Gêneros textuais: música; 
poema; trava-língua; parlenda  Consciência fonêmica: som /p/ no 
início de palavras; som /k/ no início de palavras  Consciência fo-
nológica: som das sílabas PA, PE, PI, PO, PU; som de sílabas com QU; 
criação de rimas; vocabulário; segmentação oral de palavras; pro-
priedades do som  Consciência corporal  Coordenação motora 
ampla  Conhecimento alfabético: letra P; letra Q  Leitura emer-
gente: reconhecimento de sílabas iniciais; busca de palavra  Coor-
denação motora fina  Traçado  Escrita emergente  Natureza 
e sociedade: profissões; alimentação; matéria-prima e indústria da 
transformação; sentidos do paladar e do tato  Expressão artística: 
música; circo; expressão corporal
Interação com Numeracia: comparação de quantidades; contagem; 
número 4
Material digital: Ficha Profissão: palhaço
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05, EI03EO06 e EI03EO07  
EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03 
 EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET03 
e EI03ET07 

Página 145 Sequência numérica  Escrita do número 14  Adição 
 Natureza e sociedade: animais; som do elefante  Expressão artística: 
música; mímica
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (música); discrimina-
ção visual.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  
EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 6 - FASE 1

se
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Página 137 Expressão oral  Gêneros textuais: conto; música 
 Consciência fonêmica: som /r/ no início de palavras  Consciência 
fonológica: som das sílabas RA, RE, RI, RO, RU; rima; segmentação oral 
de palavras  Conhecimento alfabético: letra R  Leitura emergente 
 Consciência corporal  Coordenação motora fina  Discrimina-
ção visual  Traçado  Contação de história  Reconto  Criação 
de roteiro para encenação  Natureza e sociedade: animais; higiene 
 Expressão artística: expressão corporal; encenação
Integração com Numeracia: contagem
Material digital: História Rapunzel
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF07, 
EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET03 e EI03ET07 

Página 146 Resolução de situações-problema  Contagem  Escrita do 
número 15  Ideia de juntar da adição  Expressão artística: cinema; ence-
nação
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; compreensão 
de texto; produção oral de história; produção de roteiro de vídeo
Material digital: Ficha Material dourado: números do 11 ao 15
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04;  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF04 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07
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Página 138 Expressão oral  Gênero textual: música  Consciência fo-
nêmica: som /s/ no início de palavras  Consciência fonológica: som das 
sílabas SA, SE, SI, SO, SU; rima; segmentação oral de palavras; contagem 
de sílabas das palavras; comparação do tamanho das palavras  Conhe-
cimento alfabético: letra S  Leitura emergente  Coordenação motora 
fina  Traçado  Natureza e sociedade: higiene; experimento; som 
 Expressão artística: expressão corporal, brincadeira com som
Integração com Numeracia: contagem; comparação de tamanho
Material digital: Fichas Sabão e Quebra-cabeças: Separando as 
sílabas 1, 2, 3 e 4
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS01, 
EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET02, 
EI03ET03 e EI03ET04

Página 147 Escrita dos números de 3 a 11  Medida de tempo  Ins-
trumento de medida de tempo: relógio  Noção de sentido: horário e 
anti-horário  Natureza e sociedade: brincadeira; interação; socialização 
 Expressão artística: música
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (adivinha; música); 
discriminação visual; escrita emergente.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET03, EI03ET04 e 
EI03ET07

27
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Página 139 Expressão oral  Consciência fonêmica: som /t/ no 
início de palavras  Consciência fonológica: som das sílabas TA, TE, 
TI, TO, TU; rima; segmentação oral de palavras; contagem de sílabas 
das palavras  Conhecimento alfabético: letra T  Leitura emer-
gente  Coordenação motora fina  Traçado  Escrita emergente 
 Compreensão de texto  Produção oral de texto  Natureza e 
sociedade: profissões; interação; socialização  Expressão artística: 
desenho; pintura
Integração com Numeracia: contagem; comparação de tamanho
Material digital: Fichas Mico com figuras
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e EI-
03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF05, EI03EF07 e EI03EF09  
EI03ET03, EI03ET05 e EI03ET07

Páginas 148 e 149 Sistema monetário  Contagem  Escrita dos 
números de 11 a 15  Raciocínio lógico  Cálculo mental  Preço de 
produtos  Comparação de preços  Educação financeira  Natureza 
e sociedade: moeda brasileira; alimentação saudável; oficina de instru-
mentos musicais; higiene; convivência familiar  Expressão artística: 
música, mímica
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; leitura de ima-
gens; gêneros textuais (rótulos; música; adivinha; quadrinha); leitura emergente
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG03, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  
EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07 

se
m

an
a 

19

Página 140 Expressão oral  Gêneros textuais: cartaz; música; fá-
bula  Consciência fonêmica: som /u/ no início de palavras  Cons-
ciência fonológica: rima; vocabulário  Conhecimento alfabético: 
letra U  Leitura emergente  Coordenação motora fina  Traçado 
 Natureza e sociedade: alimentação; fruta (uva); cultura regional; 
interação; socialização  Expressão artística: encenação 
Material digital: Ficha Nomes que começam com o mesmo som
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 
e EI03CG05  EI03TS02;  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF07 e EI03EF09  
EI03ET03 e EI03ET07 

Páginas 150 e 151 Contagem  Sequência numérica  Registro de 
quantidades  Raciocínio lógico  Padrão ou regularidade de sequên-
cia  Termo ausente em uma sequência  Tratamento da informação 
(pesquisa e gráfico)  Coordenação motora fina  Natureza e socieda-
de: animais de jardim; interação; socialização; iniciação científica  Ex-
pressão artística: música; mímica; pintura
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros tex-
tuais (quadrinha; música); produção oral de história 
Material digital: Ficha Joaninha
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09  EI03CG05  EI03TS02 e EI03ET03, 
EI03ET04, EI03ET07 e EI03ET08
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Páginas 152 e 153 – Glossário
BNCC:  EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 6 - FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 2º BIMESTRE
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Páginas 154 e 155 Expressão oral  Gênero textual: poema  Cons-
ciência fonêmica: som /v/ no início de palavras; sons da letra W  Cons-
ciência fonológica: som das sílabas VA, VE, VI, VO, VU; rima; segmentação 
oral de palavras; contagem de sílabas das palavras; contagem de letras das 
palavras  Conhecimento alfabético: letra V; letra W  Leitura emergente 
 Coordenação motora fina  Traçado  Escrita emergente  Natureza 
e sociedade: feira livre; cultura regional (cerâmica marajoara); alimentação 
 Expressão artística: apreciação de obra de arte; oficina com argila
Integração com Numeracia: contagem
Material digital: Fichas Fui à feira e Camaleão
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  
EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF08 e 
EI03EF09  EI03ET02

Página 166 Contagem  Ideia de adição  Escrita do número 16  Sistema 
monetário  Equivalência  Raciocínio lógico  Cálculo mental  Laterali-
dade (esquerda e direita)  Natureza e sociedade: moeda brasileira; cultura 
brasileira: folclore; festa junina; alimentação  Expressão artística: pintura; 
música; escultura
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (trava-língua; música); 
escrita emergente; aliteração; produção oral de texto
Material digital: Fichas Conte a história da bandeirinha e Flores e vasos
BNCC:  EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05;  
EI03TS02;  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07
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Páginas 156 e 157 Expressão oral  Gênero textual: música  Cons-
ciência fonêmica: som /x/; som /i/ no início de palavras  Consciência 
fonológica: som das sílabas XA, XE, XI, XO, XU; rima; vocabulário  Conhe-
cimento alfabético: letra X; letra Y  Coordenação motora fina  Traçado 
 Compreensão de texto  Reconto  Natureza e sociedade: identida-
de; alimentação; higiene; brincadeira; interação; socialização; cultura bra-
sileira (folclore); som; banda (instrumentos de som); animais; convivência 
familiar  Expressão artística: música; expressão corporal; colagem
Integração com Numeracia: contagem; lateralidade (esquerda e direita).
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, 
EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET01, EI03ET05

Página 167 Contagem  Ideia de adição  scrita do número 17  Sistema 
monetário  Equivalência  Raciocínio lógico  Cálculo mental  Laterali-
dade (direita e esquerda)  Natureza e sociedade: moeda brasileira; cultura 
brasileira: frevo; atividade econômica (comércio)  Expressão artística: música; 
dança.  
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; escrita emergente  
Material digital: Fichas Sombrinha colorida, Passos do frevo e Contagem da 
sombrinha
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07
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Página 158 Expressão oral  Gênero textual: receita culinária; música 
 Consciência fonêmica: som /z/ no início de palavras  Consciência 
fonológica: som das sílabas ZA, ZE, ZI, ZO, ZU; rima; segmentação oral 
de palavras; contagem de sílabas das palavras; contagem de letras 
das palavras  Conhecimento alfabético: letra Z  Leitura emergente 
 Coordenação motora fina  Traçado  Reconto  Natureza e 
sociedade: alimentação; convivência familiar; cultura regional; interação; 
socialização  Expressão artística: música; encenação; vídeo; colagem
Integração com Numeracia: contagem; medidas; temperatura (frio e quente)
BNCC:  EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09

Página 168 Contagem  Ideia de adição  Sistema monetário  Escrita do 
número 18  Equivalência  Raciocínio lógico  Cálculo mental  Latera-
lidade (esquerda e direita)  Natureza e sociedade: moeda brasileira; cultura 
brasileira: Carnaval; atividade econômica (comércio)  Expressão artística: 
música
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; rima; gênero textual 
(música); escrita emergente
Material digital: Fichas Máscara de Carnaval e Confete e serpentina
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07
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Página 159 Expressão oral  Consciência fonológica: formação das 
palavras; vocabulário  Escrita emergente  Natureza e sociedade: 
interação; jogo  Expressão artística: pintura.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05  
EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF07

Página 169 Contagem  Escrita do número 19  Sistema monetário 
 Equivalência  Raciocínio lógico  Cálculo mental  Natureza e socie-
dade: cultura brasileira: festa do boi-bumbá; atividade econômica (serviços) 
 Expressão artística: vídeo; encenação
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gênero textual (músi-
ca); produção oral de texto; escrita emergente
Material digital: Ficha Conte a história do boi-bumbá
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07 
 EI03ET07
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Página 160 Expressão oral  Gênero textual: conto  Leitura emergen-
te  Contação de história  Compreensão de texto  Produção oral de 
texto  Natureza e sociedade: repertório cultural; interação; socialização
Integração com Numeracia: sequência; ideia de par
Material digital: Ficha Quantos são?
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF03, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07

Página 170 Contagem  Noção de adição  Escrita do número 20  Siste-
ma monetário  Equivalência  Raciocínio lógico  Cálculo mental  Natu-
reza e sociedade: cultura brasileira: Festa da uva  Expressão artística: recorte e 
colagem; produção musical 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros textuais 
(música; parlenda); vocabulário; escrita emergente
Material digital: Fichas Uvas escondidas, Vindima e Contagem com Material 
Dourado
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e  
EI03CG05  EI03EF01 e EI03ET07

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 7 - FASE 1
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Páginas 161 e 162 Expressão oral  Gêneros textuais: conto; música 
 Consciência fonêmica: aliteração; som /s/; som /z/ da letra S  Cons-
ciência fonológica: noção de sílaba; criação de rimas; formação de pala-
vras; segmentação oral de palavras; vocabulário  Leitura emergente 
 Produção oral de texto  Reconto  Natureza e sociedade: alimento; 
dia e noite; horas do dia e da noite; interação; socialização  Expressão 
artística: música; mural 
Integração com Numeracia: contagem, medida de tempo (horas) 
Material digital: Fichas Sílabas iniciadas com B e Sílabas iniciadas com C
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
e EI03CG05  EI03EF01, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07

Página 171 Resolução de situações-problema  Ideia de par  Corres-
pondência  Natureza e sociedade: calendário; cultura popular: dança 
gaúcha do pezinho; interação; socialização  Expressão artística: expres-
são corporal; música; dança; recorte e colagem 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gênero textual 
(música); compreensão de texto; vocabulário; escrita emergente 
Material digital: Fichas Pares na dança e Ligue-pontos até 20
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05, EI03EO06 e EI03EO07  
EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05  EI03EF01, e EI03EF09  EI03ET07
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Página 163 Expressão oral  Consciência fonológica: noção de sílaba, 
formação de palavras  Escrita emergente  Coordenação motora 
ampla  Consciência corporal  Reflexo  Natureza e sociedade: 
frutas, animais  Expressão artística: música; mímica
Integração com Numeracia: lateralidade
Material digital: Fichas Qual é a sílaba?, Jogo de sílabas e Sílabas 
iniciadas com D ou F
BNCC:  EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09

Páginas 172 e 173 Contagem  Ideia de dobro  Educação financeira 
 Raciocínio lógico  Cálculo mental  Natureza e sociedade: jogo; 
brinquedos; interação; socialização; consciência ambiental 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros textuais 
(conto; ditado popular); escrita emergente; leitura emergente; vocabulário; reconto 
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF07  EI03ET01, EI03ET05 e 
EI03ET07
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Página 164 Expressão oral  Gêneros textuais: literatura de cordel; 
música; adivinha  Consciência fonológica: noção de sílaba  Cons-
ciência corporal  Coordenação motora ampla  Escrita emergente 
 Natureza e sociedade: saúde (vacina); interação; socialização
Integração com Numeracia: lateralidade 
Material digital: Ficha Sílabas iniciadas com G ou M
BNCC:  EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG05  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09

Páginas 174 e 175 Contagem  Ideia de metade  Raciocínio lógico 
 Cálculo mental  Forma circular  Noção de grandeza: maior e menor 
 Medida de tempo  Noção de capacidade: cheio e vazio  Natureza e 
sociedade: sistema monetário; alimentação; ar; brinquedos e brincadeiras; 
experimento  Expressão artística: música; oficina (cata-vento)
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; escrita emergente.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET01, 
EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET07
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Página 165 Expressão oral  Gêneros textuais: história em qua-
drinhos; ditados populares  Consciência fonológica: onomatopeia 
 Escrita emergente  Contação de história  Reconto  Natureza e 
sociedade: folclore  Expressão artística: oficina de carimbos 
Integração com Numeracia: sequência; tratamento da informação (pesqui-
sa e gráfico) 
Material digital: História A raposa e a cegonha
BNCC:  EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF05, EI03EF07

Páginas 176 e 177 Contagem  Ideia de proporção simples  Raciocínio 
lógico  Cálculo mental  Tratamento da informação (gráfico de colunas) 
 Comparação de quantidades  Observação e registro  Natureza e 
sociedade: flores; sentido do olfato; reciclagem; interação  Expressão artís-
tica: oficina com material reciclado (flores); desenho; pintura; cores 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; cores; leitura 
emergente 
Material digital: Fichas Pregando botões e Cor do vaso
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e  
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET04 e EI03ET07 e EI03ET08
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Páginas 178 e 179 – Glossário
BNCC: EI03EO04  EI03EF01, EI03EF09
AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 7 - FASE 2
AVALIAÇÃO FORMATIVA ANUAL – 3º BIMESTRE

29
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Páginas 180 e 181 Expressão oral  Gêneros textuais: conto; mú-
sica.  Consciência fonológica: formação das palavras; segmentação 
oral de palavras; sílabas; contagem das sílabas  Discriminação visual 
 Contação de história  Compreensão de texto  Produção oral de 
texto  Reconto  Escrita emergente  Leitura emergente  Natureza 
e sociedade: identidade; paisagem natural (floresta), noção de tempo; 
interação; socialização; animais  Expressão artística: encenação; vídeo 
(roteiro); música
Integração com Numeracia: noção de tempo (sequência de cenas); 
animal; noção de capacidade (cheio, vazio); contagem
Material digital: História Cachinhos Dourados e os três ursos  Fichas 
Sílabas iniciadas com J ou L, Sílabas iniciadas com N ou P e Jogo 
de palavras  Cartazes Uma palavra dentro da outra  Cartazes de 
letras
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF05, 
EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET03 e EI03ET07

Página 193 Formas geométricas planas: retângulo; triângulo; quadrado; 
círculo  Mesma forma  Correspondência  Contagem  Adição 
 Medidas  Natureza e sociedade: alimentação; folclore; autocuidado 
 Expressão artística: modelagem; música
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (texto instrucional; 
parlenda); discriminação visual; rima; compreensão de texto; vocabulário.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  
EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET01, 
EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07 
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Páginas 182 e 183 Expressão oral  Gênero textual: parlenda 
 Consciência fonêmica: som /ó/; som /ô/; som /ã/; sons do R 
 Consciência fonológica: rima; dígrafo RR  Conhecimento alfa-
bético: letra R  Coordenação motora fina  Discriminação visual 
 Escrita emergente  Acentos: til; acento circunflexo; acento 
agudo  Leitura emergente  Natureza e sociedade: parentesco 
(vovô e vovó); animal; meios de transporte  Expressão artística: 
música; filme de animação digital; vídeo
Integração com Numeracia: tratamento da informação (pesquisa e 
gráfico) 
Material digital: Cartazes Sinal ^, Sinal ´ e Sinal ˜   Fichas Forme 
palavras, Qual é a palavra? e Sílabas iniciadas com T ou V
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, 
EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET06 e EI03ET08

Página 194 Formas geométricas planas: retângulo; triângulo; quadra-
do; círculo  Comparação  Classificação  Raciocínio lógico  Na-
tureza e sociedade: educação para o trânsito  Expressão artística: 
oficina de construção de quebra-cabeças geométricos 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; leitura emer-
gente; coordenação motora fina 
Material digital: Ficha Travessia na faixa
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG05  
EI03TS02  EI03ET01 e EI03ET05

se
m

an
a 

33

Página 184 Expressão oral  Gênero textual: poema  Cons-
ciência fonêmica: som /s/  Consciência fonológica: dígrafo SS; 
rima; formação das palavras  Coordenação motora fina  Escrita 
emergente  Leitura emergente  Produção oral de texto  Natu-
reza e sociedade: alimentação; experimento científico, higiene dos 
alimentos
Integração com Numeracia: tratamento da informação (pesquisa e 
gráfico).
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06, EI03EF07 
e EI03EF09  EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET08

Página 195 Formas geométricas planas: retângulo; triângulo; qua-
drado; círculo  Classificação  Comparação  Natureza e sociedade: 
meios de transporte  Expressão artística: pintura; recorte e colagem; 
música; expressão corporal
Integração com Literacia: expressão oral; gênero textual (música); discrimina-
ção visual; produção oral de texto 
Material digital: Ficha Robôs
BNCC:  EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  
EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF06  EI03ET01 e EI03ET05
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Páginas 185 e 186 Expressão oral  Gênero textual: parlenda 
 Consciência fonêmica: som /s/  Consciência fonológica: rima; 
dígrafo CH; vocabulário  Consciência corporal  Conhecimen-
to alfabético: letra Ç  Coordenação motora fina  Natureza e 
sociedade: meios de transporte; tecnologia (aviação); profissões 
 Expressão artística: vídeo  Escrita emergente  Leitura emer-
gente  Produção oral de texto  Reconto  Natureza e sociedade: 
saúde; coordenação entre voz e movimento  Expressão artística: 
música; oficina de arte; expressão corporal; produção musical.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  
EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, EI03EF05, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09

Página 196 Formas geométricas planas: retângulo; triângulo; quadra-
do; círculo  Classificação  Expressão artística: cores; música; recorte e 
colagem; encenação; vídeo; propriedades do som; instrumentos musicais
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gêneros tex-
tuais (lenda; música); produção oral de texto; escrita emergente; leitura emer-
gente; onomatopeia
Material digital: Ficha Tangram
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, 
EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET01, EI03ET05 e EI03ET07
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Página 187 Expressão oral  Gênero textual: trava-língua  Cons-
ciência fonológica: dígrafo LH; rima  Coordenação motora fina 
 Escrita emergente  Leitura emergente  Natureza e sociedade: 
animais  Expressão artística: música; oficina
Material digital: Ficha Vaca malhada
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09

Páginas 197 e 198 Medida de tempo: dia da semana; mês; ano  Se-
quência  Ordenação (primeiro e último)  Contagem  Escrita dos 
números de 21 a 30  Tratamento da informação (leitura de gráfico) 
 Natureza e sociedade: calendário; medida de tempo (semana); aniver-
sário  Expressão artística: pintura; música
Integração com Literacia: expressão oral; gêneros textuais (parlenda; música); 
discriminação visual; leitura emergente; compreensão de texto; escrita emer-
gente
Material digital: Fichas Rotina semanal e Calendário
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET04, EI03ET06, EI03ET07 e 
EI03ET08

30

D3-PRE-0044-INICIAIS+MPG-001-031-MP-G22_AVU.indd   30D3-PRE-0044-INICIAIS+MPG-001-031-MP-G22_AVU.indd   30 06/10/2020   09:2806/10/2020   09:28



LITERACIA NUMERACIA

AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 8 - FASE 1

se
m

an
a 

36

Página 188 Expressão oral  Gêneros textuais: quadrinha; música 
 Consciência fonológica: dígrafo NH; rima  Coordenação motora 
fina  Leitura emergente  Escrita emergente  Reconto  Nature-
za e sociedade: animais  Expressão artística: música; oficina de artes 
Integração com Numeracia: contagem 
Material digital: Fichas Aranhas e Esconderijo
BNCC:  EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET03

Páginas 199 e 200 Sequência numérica  Raciocínio lógico  Classifica-
ção  Medida de massa  Instrumento de medida de massa  Noção de 
grandeza: mais pesado e mais leve  Comparação de massas  Escrita de 
números  Natureza e sociedade: animais  Expressão artística: carimbo 
de mão; desenho; pintura; produção musical 
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gênero textual 
(parlenda); rima; escrita emergente; antônimos (pesado e leve)
Material digital: Ficha Carimbo de mão  Cartaz Mais pesado e mais leve
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF02, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET01, EI03ET04, 
EI03ET05, EI03ET07 e EI03ET08
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Página 189 Expressão oral  Gênero textual: música  Consciência 
fonológica: palavras homônimas; rima; formação das palavras  Coor-
denação motora fina  Produção oral de texto  Narrativa visual 
 Contação de história  Natureza e sociedade: árvores frutíferas; 
frutas  Expressão artística: música
Material digital: Ficha História da manga
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET03

Páginas 201 e 202 Medida de comprimento  Instrumento de medida 
de comprimento: régua  Sequência numérica  Unidades de medida 
não padronizadas: palmo e passo  Instrumento de medida de tempera-
tura: termômetro  Comparação de temperaturas: mais quente, mais frio. 
Lateralidade: direita e esquerda  Coordenação motora fina  Natureza 
e sociedade: clima e vestuário; saúde; autocuidado  Expressão artística: 
recorte e colagem; mímica
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; gênero textual 
(fábula); antônimos; compreensão de texto; leitura de imagens; leitura emergente 
Material digital: Fichas Água de chuva e Frio e calor   Cartaz Mais longo 
e mais curto
BNCC:  EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  EI03EF02, 
EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET01, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET08
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Página 190 Expressão oral  Gêneros textuais: adivinha; música 
 Consciência fonológica: rima; gênero masculino e feminino; sons dos 
animais.  Coordenação motora fina  Escrita emergente  Natureza 
e sociedade: animais  Expressão artística: música; pintura; encenação 
Integração com Numeracia: contagem; noção de par
Material digital: Ficha Sorvetes
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF07 e EI03EF09  
EI03ET03 e EI03ET07

Páginas 203 e 204 Contagem  Raciocínio lógico  Tratamento da infor-
mação: pesquisa e representação gráfica; gráfico de barras  Comparação 
de quantidades: mais, menos  Natureza e sociedade: alimentação; mate-
riais escolares; experimento científico, higiene, meio ambiente (reciclagem)
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual. 
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG04 e  
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04, 
EI03ET07 e EI03ET08
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Páginas 191 e 192 Expressão oral  Gêneros textuais: linguagem 
instrucional (receita); história em quadrinhos  Coordenação motora fina 
 Discriminação visual  Escrita emergente  Reconto   Natureza e 
sociedade: alimentação; astronomia; preservação ambiental; recursos 
naturais; matéria-prima  Expressão artística: música; pintura; recorte e 
colagem
Integração com Numeracia: noção de quantidade; noção de capacidade; 
ideia de metade; noção de grandeza (grande e pequeno); sequência  
Material digital: Ficha Latas de lixo reciclável
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET06

Página 205 Contagem  Tratamento da informação (gráfico de barras) 
 Raciocínio lógico  Comparação de quantidades (mais e menos) 
 Natureza e sociedade: festividade; cores  Expressão artística: dese-
nho; oficina de enfeites  
Integração com Literacia: expressão oral; discriminação visual; conhecimento 
alfabético; gênero textual (convite); escrita emergente.
BNCC:  EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG03 e EI03CG05;  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07 e 
EI03ET08
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Páginas 206 e 207 – Glossário
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SEMANA 1

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO03 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG03 
 EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, 
EI03EF03, EI03EF04, EI03EF05 e EI03EF08 
 EI03ET02 e EI03ET03.

A primeira semana de aula é fundamental para a 
adaptação dos alunos ao ambiente escolar. A seguir, 
são apresentadas diversas sugestões de atividades que 
podem ser trabalhadas nesse período.

A chegada à escola
1. No primeiro dia de aula, diga seu nome para os alunos e 

peça a cada um que se apresente também. Em seguida, 
faça crachás com o nome dos alunos e fixe na roupa de 
cada um com alfinete de segurança. Ao final do dia, os 
alunos depositam seus crachás em uma caixa.

2. Uma sugestão interessante é propor a brincadeira 
de roda A canoa virou. Nela, os alunos cantarão a 
música, facilmente encontrada na internet. Os alunos,  
de mãos dadas, formam uma grande roda e vão can-
tando a primeira estrofe. Quando cantam “Foi por 
causa do...”, dizem o nome de um dos alunos da roda. 
Quando ouve o próprio nome, a criança deve soltar as 
mãos dos colegas, dar meia-volta, ficando de costas 
para o centro da roda, e novamente segurar as mãos 
dos colegas da roda. Os nomes devem ser ditos na 
sequência da esquerda para a direita.

3. Ensine aos alunos a música Como vai, amiguinho?, 
facilmente encontrada na internet. 

4. Se possível, mostre aos alunos diariamente o cartaz 
Bem-vindos, disponível no Material Digital para Pro-
fessor. Explore também o cartaz Palavras mágicas, 
que apresenta as expressões Bom dia, Boa tarde, 
Boa noite, Obrigado, Obrigada, Por favor, Com 
licença e Desculpe. Converse com os alunos sobre as 
situações em que essas expressões devem ser usadas.

5. Logo no início de cada aula, pergunte aos alunos: 
“Que dia é hoje?”. Registre na lousa a data completa, 
com o dia, o mês e o ano, e leia para os alunos. Depois 
fale qual é o dia da semana.

Se houver algum aniversariante na turma, proponha 
aos alunos que cantem o “Parabéns a você”.

Como está o dia?
1. É interessante que os alunos se habituem a observar 

as condições do tempo. No início do dia escolar, você 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

pode perguntar aos alunos como está o dia – se 
possível, com a observação do céu: “Será que vai 
chover?”; “Está fazendo frio ou calor?”; “Quando o sol 
está muito forte, como podemos nos proteger?”; “Se 
chover, o que podemos usar para nos proteger?”.

Mostre o cartaz Como está o tempo?, do Material 
Digital para Professor, correspondente às condições 
observadas: ensolarado, chuvoso, nublado.

2. Converse também sobre o fim da tarde e a noite: o 
que vemos no céu? Como são as estrelas e a Lua? 
Podem-se trabalhar a expressão pôr do sol e termos 
como madrugada e constelação.

3. Se possível, mostre para os alunos algumas pinturas 
que retratem o céu em diferentes momentos do dia 
e com aspectos bem diversos. Por exemplo: A noite 
estrelada, de Van Gogh, e Veneza ao pôr do sol, de 
Claude Monet.

4. Ensine aos alunos alguns ditados populares relacio-
nados ao tempo meteorológico, explicando o sentido 
de cada um:

Sol e chuva, casamento de viúva; chuva e sol, casa-
mento de espanhol.

Depois da tempestade vem a bonança.
Neblina baixa, sol que racha.

Brincando com os sons
O som e a escuta são aspectos importantes que podem 

ser trabalhados a partir das seguintes brincadeiras: 

1. Peça aos alunos que fiquem de olhos fechados e 
digam que sons escutam no ambiente: carros, pássa-
ros, vozes e outros. 

2. Grave a voz de cada aluno individualmente – can-
tando um trecho de música ou recitando algum 
versinho – para que todos escutem e percebam que 
há diferentes timbres de voz.

3. Com a sala em silêncio, proponha a cada aluno que 
inspire e expire lentamente e preste atenção no ruído 
da respiração no próprio corpo.

Cantinho da leitura e a sacolinha 
de leitura 
1. Organize, com a colaboração da comunidade, o can-

tinho da leitura da classe em um local de fácil acesso 
para os alunos. Devem ficar disponíveis livros de 
histórias, de gêneros textuais variados e adequados 
à faixa etária. Sempre que os alunos manifestarem 
interesse, eles podem folhear os livros, embora 
momentos reservados para isso devem estar sempre 
previstos nos planos de aula. Também, a sacolinha 
de leitura, que deve ser personalizada e identificada 
para cada aluno, vai ser útil para fazer o vaivém de 
livros entre escola e casa, durante todo o ano. 
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Leitura de histórias 
Ler histórias e, logo em seguida, conversar com os alu-

nos sobre o que ouviram é uma atividade que traz muitos 
benefícios para o desenvolvimento e a aprendizagem de 
vários conceitos, além de proporcionar a ampliação do 
vocabulário.

1. Uma sugestão é ler para os alunos a versão do clás-
sico infantil O leão e o ratinho, que você encontra 
no Material Digital para Professor, juntamente com 
as cenas ilustradas. 

2. Uma possibilidade de trabalho seria os alunos recon-
tarem a história ouvida para produção de reconto 
escrito, tendo você como escriba. 

3. Para aprofundar o trabalho com a história, podem-
-se planejar coletivamente roteiros de vídeos ou de 
encenações, definindo os contextos, os personagens 
e a estrutura da história para que possa ser encenada 
pelos alunos.

4. Pode-se optar, também, por encenar apenas um 
trecho da história trabalhada. É uma ótima oportu-
nidade para observar como a criança se expressa, 
como interage com os colegas e se tem atitudes de 
participação e cooperação.

Oficina do leão e o ratinho
1. Para desenvolver a coordenação motora fina, propo-

nha a realização da ficha Ratinho roedor, disponível 
no Material Digital para Professor, na qual os alunos 
montarão uma cena da história por meio de recorte 
e colagem.

SEMANA 2

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EI03EO01, EI03EO03, EI03EO05 e EI03EO07 
 EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS01 
e EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF04  EI03ET01 e 
EI03ET07.

Veja a seguir algumas sugestões de atividades lúdicas 
que podem ser desenvolvidas com os alunos na segunda 
semana de aula.

Brincadeira de roda
Brincar de roda é uma atividade que, além de divertir e 

descontrair, permite que os alunos ampliem o vocabulário. 

1. Proponha a eles que, em roda e de mãos dadas, 
cantem A galinha do vizinho. Ao chegarem no “Bota 
dez!”, os alunos devem dar um pulo e se agachar.

2. Os alunos também podem brincar com outras canti-
gas, como Ciranda, cirandinha, O cravo brigou com 
a rosa e Caranguejo peixe é.

Trenzinho
1. Proponha aos alunos que se organizem em fila do 

mais alto para o mais baixo para brincar de trenzinho. 
A tarefa de se organizarem dessa forma visa desenvol-
ver noções de grandeza. É importante que possam 
conversar sobre como fazer tal organização.

Nessa brincadeira, os alunos caminham em fila 
indiana cantando:

Piuí! Vamos brincar de trem.
Piuí! Trenzinho que vai e vem.

Leitura de histórias

2. Uma sugestão bem interessante nesse momento é ler 
para os alunos a história O patinho feio, disponível no 
Material Digital para Professor. Se possível, imprima 
a ficha para que os alunos acompanhem as imagens 
enquanto você faz a leitura.

A história apresenta uma boa oportunidade para 
conversar com os alunos sobre sentimentos, uma abor-
dagem que visa desenvolver a empatia, com o objetivo 
de formar vínculos de afeto entre os alunos e espírito 
de equipe. A proposta é para prevenir a predisposição 
à prática de bullying entre os alunos, uma ação muito 
prejudicial às pessoas. 
3. Você pode pedir aos alunos  que se imaginem no lugar 

do patinho feio. Como ele se sentia ao ser rejeitado 
pelos irmãos? Trazer essa reflexão para a realidade da 
turma, visando que compreendam a importância do 
respeito e da solidariedade entre eles e fortaleçam os 
laços de união. É importante que todos os alunos se 
sintam acolhidos no grupo ao qual pertencem. Esse 
pertencimento é muito importante para o desenvol-
vimento físico e mental da criança.

4. Outra sugestão é pedir aos alunos que encenem a 
história narrada.

5. A leitura do conto propicia ainda algumas questões 
ligadas à numeracia. Nesse sentido, pode-se pedir aos 
alunos que falem quantos patinhos nasceram dos ovos 
da pata. Depois, comentar que a pata pensou inicial-
mente ter 5 patinhos, mas, na verdade, 1 patinho era dife-
rente dos demais; quantos eram os patinhos de verdade?

Sequência de sons

1. Mostre aos alunos alguns objetos e o som que eles 
produzem. Por exemplo: bata duas canetas uma na 
outra; chacoalhe um pote com moedas ou botões; 
raspe uma caneta na espiral de um caderno.

Peça que fechem os olhos ou fique de costas para eles.
Faça três dos sons demonstrados em sequência e 

pergunte aos alunos:
• Qual foi o primeiro som que vocês escutaram?

• E o segundo? E o terceiro?
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CAPÍTULO 1

Introdução
A primeira semana de aula enfatiza a integração dos 

alunos, com atividades coletivas que ao mesmo tempo 

dão início ao trabalho sistemático de literacia e numera-

cia. Jogos, brincadeiras e desafios estimulam o contato 

inicial com a consciência fonêmica e fonológica, a 

coordenação motora fina e as primeiras ideias de 
numeracia. Temas voltados para o conhecimento de si 

e do mundo e oportunidades de expressão artística são 

também valorizados nesses primeiros dias escolares.

Com o objetivo de favorecer a oralidade, há atividades 

de contação de histórias e propostas de conversas com 

os alunos sobre seus conhecimentos prévios acerca do 

que será trabalhado. Os textos da tradição oral rimados, 

trava-línguas, músicas, parlendas, entre outros, ensejam 

a exploração do som inicial das palavras e de peculiari-

dades em sua formação, que desde já a criança começa a 

perceber intuitivamente.

A memória fonológica e a aliteração são também 

exploradas em atividades lúdicas e observação dos sons 

do ambiente e os sons emitidos pelos animais.

O capítulo apresenta o som das vogais, associando-o 

ao nome dos animais e a outras palavras usadas nas brin-

cadeiras propostas. Ao observar os nomes dos animais 

escritos em seu livro e dizer os sons iniciais, os alunos 

podem começar a perceber que há diversas formas de 

representar um animal, por exemplo: ilustrar com dese-

nhos, dizer o nome do animal e escrever o nome usando 

o código escrito. Esse pré-requisito para o domínio da 

leitura e da escrita é trabalhado desde o primeiro capítulo. 

A discriminação visual, outro requisito fundamental, é 

explorada em atividades de observação e comparação 

de figuras diversas.

Como um dos requisitos para a expressão oral, a 

ampliação do vocabulário é propiciada em atividades 

que abrangem temas diversificados, que envolvem um 

vocabulário próprio.

Atividades lúdicas de coordenação motora fina pre-

param os alunos para manipular o lápis: modelagem em 

massinha, desenho, traçado de percursos, pintura, cola-

gem, empilhamento e recorte, entre outras.

Mesmo sem o domínio da escrita, os alunos são esti-

mulados a traçar seu próprio nome, desenvolvendo assim 

suas hipóteses de escrita.

Este capítulo trabalha alguns conceitos fundamen-

tais de numeracia, que requerem certa capacidade de 

representação e ao mesmo tempo contribuem para a 

construção do pensamento abstrato matemático. Em 

atividades lúdicas, os alunos trabalham habilidades de 

representação e de percepção do espaço e do tempo, 

como o dia e a noite.

Atividades com objetos próximos e concretos, como 

materiais para manipulação, análise e comparação, per-

mitem a percepção de algumas grandezas, como compri-

mento, tamanho, massa e volume, bem como contagem 

e representação com números até 10.
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Páginas 8-9: Onomatopeias

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO06  EI03CG01 e 
EI03CG02  EI03TS01  EI03EF01 e EI03EF03  
 EI03ET07.

Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, pergunte aos 

alunos se já viram alguns dos animais que aparecem na 
cena. Incentive-os a dizer como eles eram e que sons 
produziam.

Pode ser que alguns alunos tenham morado em 
ambientes rurais e outros, em ambientes urbanos. Pro-
mova a troca de ideias entre eles sobre as diferenças 
entre a vida do campo e a vida da cidade. O importante 
é estimular os alunos a respeitar diferentes culturas e 
modos de vida. 

Desenvolvendo a atividade
1. Esta atividade promove a interação entre os alunos e 

auxilia no desenvolvimento de habilidades de escuta 
e de reprodução, por meio da fala, de sons que ouvem.

Reproduza para os alunos os sons de animais que apa-
recem na cena e repita-os quantas vezes achar necessário, 

VEJA OS ANIMAIS QUE BIA ENCONTROU EM 
UMA VISITA AO SÍTIO.

PINTE OS ANIMAIS NA CENA. PRODUÇÃO PESSOAL.

IMITE O SOM DE CADA ANIMAL DO SÍTIO.

MIAU,MIAU,
MIAU,MIAU,
MIAUMIAU

AU,AU,
AU,AU,
AUAU

ES
TÚ

D
IO

M
IL

8

CAPÍTULO 1
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IMITE O SOM DE CADA ANIMAL DO SÍTIO.

QUÁ,QUÁ,
QUÁ,QUÁ,
QUÁ QUÁ 

CÓ, CÓ, CÓ CÓ, CÓ, CÓ 

PIU,PIU,
PIU,PIU,
PIU PIU 

ÓINC,ÓINC,
ÓINCÓINC

CÓ-CÓ-RI-CÓ!CÓ-CÓ-RI-CÓ!

RECO-RECO,RECO-RECO,
RECO-RECORECO-RECO

GLU,GLU,
GLU,GLU,
GLU GLU 

9
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enquanto demonstrarem interesse, até que assimilem 

bem esses sons.

2. Uma ação importante é mostrar aos alunos fotos reais 
dos animais que aparecem na cena, deixando que 
apreciem e conversem a respeito. Pode-se falar sobre 
o tipo de alimento de cada espécie, quantos pés cada 
um tem, se o corpo tem pelos ou penas etc.

Os alunos também podem imitar o bater de asas e o 
ciscar das aves citadas na história.

Fique atento: Se algum aluno estiver disperso ou 
demonstrar falta de interesse pela atividade, procure 
identificar se esse desinteresse está ligado a algum 
problema de audição ou coordenação motora. Pode 
ser apenas uma questão de timidez. Procure trazê-lo 
para o grupo, direcionando a ele algumas perguntas 
específicas e convidando-o a interagir.
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Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a música Sítio do Seu Lobato, 

que também traz sons de animais de forma lúdica. A 
música pode ser facilmente encontrada na internet.

2. Divida a turma em grupos. Cada grupo fica respon-
sável por imitar o som produzido por um dos bichos. 
Quando você apontar para o grupo, ele faz o som. 
Você pode apontar para dois grupos ao mesmo 
tempo, indicar com as mãos que aumentem ou dimi-
nuam o volume, como num coro musical.

3. A brincadeira Gato mia pode ser adaptada para a 
cena do sítio. Os alunos formam uma roda e um deles 
fica ao centro, com os olhos vendados.

Um dos alunos da roda faz o som de um dos animais: 
porco, galinha, galo, pato, pintinho, peru, marreco, gato 
e cachorro. O aluno que está no centro da roda deve 
dizer de onde vem o som e qual é o animal. Depois, o 
aluno que fez o som vai para o centro da roda.

4. Se possível, distribua à turma a ficha Descubra os 
animais, disponível no Material Digital para Pro-
fessor. Pergunte: “Quem está com o animal que faz 
‘miauuu’?”; e a criança que está com essa figura deve 
mostrá-la. 

5. Proponha uma contação de história interativa uti-
lizando a história Os músicos de Bremen, ilustrado 
no Material Digital para Professor. Conte a história 
algumas vezes e, quando os alunos estiverem bem 
familiarizados com os personagens, explique que, 
sempre que você mencionar um animal, eles devem 
imitar o som que ele faz. Essa atividade também 
pode ser realizada com outras histórias que tenham 
animais como personagens.

6. O enredo da história pode ser o ponto de partida 
para propor uma atividade que ajuda a desenvolver 
o pensamento matemático: conte com a turma a 
quantidade de animais ilustrados na página.

• Peça que citem outros animais que poderiam 
estar no sítio.

7. Selecione alguns livros sobre animais e dê para 
os alunos folhearem, de modo que reconheçam 
os animais e identif iquem possíveis palavras 
conhecidas.

Página 10: Traçados de grafismos

Faixa etária sugerida:  A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05  
 EI03TS02  EI03EF01.

FAÇA DIFERENTES TRAÇADOS COM OS 
ANIMAIS DO SÍTIO.

ESCUTE OS VERSOS QUE O PROFESSOR VAI 
LER E CUBRA O TRACEJADO DA CHUVA. 

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: A
D

EL
M

O
 N

AC
CA

RI

A MINHOCA ESTÁ COM FOME E SAIU DA 
TOCA. CUBRA OS TRACEJADOS.

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: E
ST

Ú
D

IO
M

IL
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Para início de conversa
Antes de cobrir os tracejados, é interessante que os 

alunos façam com o dedo no ar os percursos propostos 
de cada um dos animais da página.

Seria interessante contar para os alunos que apareceu 
no sítio uma borboleta. Incentive a turma a reproduzir 
com as mãos o movimento da borboleta voando. Deixe-
-os livres para criar os próprios movimentos.

Os alunos podem cantar a cantiga Borboletinha, 
facilmente encontrada na internet. 

Distribua para os alunos a ficha Borboleta, do Mate-
rial Digital para Professor. Na ficha, os alunos são convi-
dados a traçar o outro lado da borboleta e pintar a ilus-
tração. Em seguida, incentive-os a fazer uma borboleta 
usando carimbo de digitais.

38
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Desenvolvendo a atividade
Oriente os alunos a cobrir os traçados seguindo a 

orientação da esquerda para a direita.

Fique atento: Observe se algum aluno não apre-
senta dispraxia, disfunção motora neurológica 
que o impede de desempenhar os movimen-
tos corretamente. Profissionais de saúde podem 
auxiliar no desenvolvimento dessa capacidade.

Propostas de ampliação
1. Para ampliar o desenvolvimento da coordenação 

motora fina, os alunos podem manusear objetos de 
diferentes tamanhos, materiais e formas. Por exemplo:

a) enfileirar clipes para imitar um trenzinho;
b) encaixar miçangas ou argolas pequenas em linhas e 

fitas coloridas para fazer colares;
c) pendurar papéis e fitas coloridas com pregador de 

roupas em um varal improvisado;
d) fazer bolinhas usando massinha de modelar para 

decorar um bolo ou doce de mentirinha;
e) separar botões por cor.

2. Nesta outra sugestão para trabalhar a coordenação 
motora fina, os alunos podem usar lápis preto, lápis 
de cor ou giz de cera para:

a) desenhar bolinhas e pequenos traços na região 
interna de desenhos feitos apenas com o contorno;

b) criar desenhos em papel quadriculado cobrindo os 
quadradinhos que já vêm traçados no próprio papel, 
usando lápis de cor.

3. Atividades como recortar papel, rasgar e colar figuras 
também contribuem para o desenvolvimento da 
coordenação motora fina. Algumas sugestões:

a) faça desenhos usando linhas simples para que os 
alunos decorem colando bolinhas, botões e pedaços 
de canudos de papel sobre as linhas;

b) recorte figuras de revistas ou jornais para que os 
alunos colem em uma folha de papel-cartão e comple-
tem a produção desenhando no espaço livre do papel;

c) recorte figuras geométricas em papel-cartão e use 
furador para fazer alguns furos, para que os alunos 
passem fios de lã.

Página 11: Traçado de grafismos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05 
 EI03TS02 EI03EF01 e EI03EF08  EI03ET05.

ESCUTE OS VERSOS QUE O PROFESSOR VAI 
LER E CUBRA O TRACEJADO DA CHUVA. 
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A MINHOCA ESTÁ COM FOME E SAIU DA 
TOCA. CUBRA OS TRACEJADOS.
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Para início de conversa
1. Antes de cobrir os tracejados, peça aos alunos que 

façam com o dedo no ar os percursos propostos.
2. Converse com eles perguntando qual é o motivo para 

as minhocas terem saído da toca.
3. Aproveite para retomar o cartaz Como está o tempo?, 

do Material Digital para Professor, correspondente às 
condições observadas: sol, chuva, nuvens (nublado).

Desenvolvendo a atividade
1. Leia e ensine aos alunos o poema da minhoca apre-

sentado a seguir.

Minhoca, que é minhoca,
Quando chove, sai da toca.
Come até casca de ovo
E pó de café coado.
Frutas, verduras, legumes,
Saquinho de chá usado.

(Texto elaborado para esta obra.)

2. Oriente os alunos a cobrir os tracejados da esquerda 
para a direita, conforme o sentido da escrita.

Fique atento: Cada aluno tem seu próprio ritmo. Se 
notar que algum aluno apresenta dificuldade per-
sistente em realizar tarefas ligadas à coordenação 
motora, proponha outras atividades similares, como 
as que estão disponíveis no Material Digital para 
Professor.
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Propostas de ampliação
1. Se possível, ofereça aos alunos materiais que possam 

ser empilhados, como cubos e potes plásticos.  Eles 
podem contar os objetos enquanto empilham.

2.  Para ampliar o trabalho de coordenação motora, 
 proponha aos alunos que façam um desenho usando 
 lápis de cor e canetinha hidrocor. Em seguida, dê 
pedaços de lã colorida para que colem sobre algumas 
das linhas do desenho, acompanhando o traçado.

3. Incentive os alunos a recolher folhas caídas de árvores 
e colar em um pedaço de cartolina ou papel-cartão. 
Com lápis de cor, eles farão o contorno das folhas.

4. Organize com a turma uma oficina para a montagem 
do ônibus de sucata, seguindo os passos de 1 a 4, 
conforme mostram as imagens.  Os eixos podem ser 
feitos com lápis, tendo em cada ponta uma tampinha 
de garrafa PET.

5.  Proponha aos alunos a ficha Meios de transporte, do 
Material Digital para Professor.

6. Aproveite a oportunidade para conversar com a turma 
sobre as regras que organizam o trânsito de pedestres 
e de veículos.  
Pergunte  aos alunos: “Vocês conhecem o semáforo?”, 

“ Para que ele serve?”, “Quais cores aparecem no semá-
foro?”, “O que cada cor indica?”.

 Reforce que devem sempre atravessar a rua com a 
ajuda de um adulto.

Dica de leitura: Leia para os alunos o Almanaque 
de baratas, minhocas e bichos nojentos, de Fátima 
Mesquita (São Paulo: Panda Books, 2005). O livro traz 
diversas curiosidades sobre os bichos pequenos, 
como minhocas, baratas, cupins e muitos outros, 
além de também falar de animais maiores como 
gambás, hipopótamos, lagartos e corujas.
Caso o título sugerido não esteja disponível, ofereça 
aos alunos sempre a possibilidade de escolher um dos 
livros do cantinho de leitura da turma ou da biblioteca 
da escola. O aluno folheia os livros e, pelo título ou 
leitura das imagens, decide qual deles acha mais inte-
ressante. O livro pode ser enviado para casa durante 
o final de semana na sacolinha de leitura. Oriente os 
pais ou responsáveis para os cuidados com o material, 
pois ele é de uso coletivo. Na semana seguinte, eles 
devolvem o livro e pode ser feita nova escolha. Esse 
procedimento pode ser repetido todas as semanas.
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Página 12: Vogal A

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07.

ARARA

ARARA-AZUL, 

QUE AVE MAIS BELA!

AO REDOR DOS OLHOS, 

TEM A COR AMARELA.

ARARA, ARARA, 

É UMA AVE RARA.
(FOLCLORE.)

PINTE A ARARA DE AZUL. AO REDOR DOS 
OLHOS, USE A COR AMARELA.

IMITE O VOO DA ARARA MOVENDO 
OS BRAÇOS.

EDU VÊ A EMA. CUBRA O PONTILHADO 
PARA DESENHÁ-LA.

EDU CAMINHA COM PASSOS LARGOS, COMO 
A EMA. IMITE O EDU.
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, oriente os alunos a observar a 

ilustração e pergunte o que eles sabem sobre a arara. 
Faça outras perguntas que achar importantes.

 Compartilhe com os alunos algumas informações 
sobre a arara-azul: ela é a maior ave da família das araras. 
 Infelizmente, é uma espécie que corre o risco de desa-
parecer. Existem poucas araras-azuis, por causa da caça 
ilegal e da destruição do ambiente em que elas vivem.

Aproveite a oportunidade para conversar com os 
alunos sobre os pássaros da região em que moram.  Se 
possível, programe uma saída para observação de pás-
saros em uma praça ou parque. Ao voltar, a turma pode 
relatar o que viu.

2. Em seguida, pergunte aos alunos quem tem o nome 
que começa com a mesma letra que a palavra ARARA, 
destacando bem o som /a/.
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Desenvolvendo a atividade
1. Leia para os alunos o poema sobre a arara-azul e 

oriente-os a pintar a figura.

Pergunte aos alunos: “De que cor é a arara nesse 
poema?” e “Qual é a cor em volta dos olhos dela?”.

Aproveite para verificar se os alunos conhecem o 
nome de outras cores.

2. Pode-se pedir aos alunos que respondam se as pala-
vras que você falar começam com a letra A. Se achar 
conveniente, escrever essas palavras na lousa para 
que os alunos as visualizem.

Compreensão oral
Ao ler para os alunos o texto que acompanha a ilustra-

ção da arara na página, é importante brincar com as pala-
vras entonando a voz para dar vida à leitura. Em seguida, 
peça a eles que repitam o que acabaram de ouvir. Repita 
tantas vezes quantas forem necessárias, permitindo que 
eles se divirtam com o que ouvem. 

Fique atento: Observar se algum aluno apresenta 
problemas no reconhecimento visual ou auditivo das 
letras deve fazer parte da rotina do professor. Se isso 
for observado, proponha brincadeiras de equilíbrio, 
cantigas associadas a movimentos e com variação 
de sonoridade, pintura a dedo ou manipulação de 
massinha de modelar.

Propostas de ampliação
1. No Material Digital para Professor encontra-se a ficha 

Cubra os pontos (cachorro), que você pode fornecer 
aos alunos para desenvolver a coordenação motora  
fina e otimizar habilidades para produzir o traçado 
das letras.

2. Para ampliar o conteúdo cores, apresente aos alunos 
a ficha Cores e mais cores, do Material Digital para 
Professor.

3. Se possível, ensine também a canção As abelhas, de 
Vinicius de Moraes (letra disponível em: https://livro.
pro/b5zxn9, acesso em: 31 ago. 2020).

Proponha aos alunos que memorizem a música e a 
recitem destacando as rimas.

Faça o mesmo com outras músicas, como O sapo não 
lava o pé, Pirulito que bate, bate e Cai, cai, balão.

É hora do show de música: Incentive os alunos a can-
tar para os familiares algumas músicas que aprenderam.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Carona 
na vassoura, de Julia Donaldson (São Paulo: Brinque-
-Book, 2011). Nesse livro, uma bruxa bem simpática vai 
interagir com vários animais.

É hora da história: Incentive os alunos a contar para 
os familiares a história que conheceram.

Página 13: Vogal E

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03 e EI03CG05  
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  
 EI03ET03.

A MAIOR AVE BRASILEIRA, 

PERNAS LONGAS. 

MAS QUE PENA,

UMA AVE QUE NÃO VOA.

ESSA AVE É A EMA.
(FOLCLORE.)

EDU VÊ A EMA. CUBRA O PONTILHADO 
PARA DESENHÁ-LA.

EDU CAMINHA COM PASSOS LARGOS, COMO 
A EMA. IMITE O EDU.
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Para início de conversa
Oriente os alunos a observar a foto da página. Per-

gunte: “Qual é o nome deste animal?”.
Comente que a ema é a maior ave brasileira. Ela tem asas 

grandes, mas não voa. Porém, é muito rápida na corrida. 

Desenvolvendo a atividade
1. Leia para os alunos o poema sobre a ema. 
2. Leia para eles a frase: “Edu vê a ema”. Reforce o som 

de E nas palavras EDU e EMA.
3. Em seguida, proponha aos alunos que cubram os 

pontilhados para descobrir qual figura aparece. 
4. Peça aos alunos que digam se as palavras que você vai 

falar começam com a mesma letra que a palavra EMA. Se 
achar conveniente, peça também que falem palavras que 
comecem com a mesma letra. Os alunos podem falar os 
nomes dos colegas de sala de aula que iniciem com E. 
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Compreensão oral
Ao ler para os alunos o texto que acompanha a foto da 

ema, é importante brincar com as palavras entonando a 
voz para dar vida à leitura. Em seguida, pedir que repitam 
o que acabaram de ouvir. 

Após ler em voz alta o texto para os alunos, é impor-
tante fazer perguntas para avaliar a compreensão e escla-
recer as palavras que ainda não conhecem.  “Vocês já viram 
uma ema de perto?” e “Quem já viu, conte para os colegas 
onde a viu e como ela é.” 

Estimule os alunos a realizarem a produção de frases, 
algumas com rimas e aliterações. 

Fique atento: Atividades psicomotoras são impor-
tantes para enfrentar dificuldades de aprendizagem. 
Proponha brincadeiras de pular corda, correr etc. que 
desenvolvam a musculatura, o equilíbrio, a estrutura-
ção espaço-temporal, o reconhecimento do esquema 
corporal e da dominância da lateralidade.

Propostas de ampliação
1. Proponha que os alunos façam, acompanhados de 

um adulto, uma pesquisa sobre a ema para conhecer 
mais sobre ela. Depois, solicite que compartilhem as 
informações que encontraram com seus colegas.

2. Trabalhe com os alunos as fichas Traçado dos carri-
nhos, Manchinhas do jabuti e Voo dos animais, do 
Material Digital para Professor.  

Dica de leitura: Leia para os alunos os livros A ema 
de sorte, de Eunice Braido (São Paulo: FTD, 2008) e A 
ema, de Mary França e Eliardo França (São Paulo: Ática, 
2000). Mostre as ilustrações enquanto lê a história. 
Após a leitura, faça perguntas sobre a história lida, 
para que os alunos compartilhem com os colegas sua 
compreensão da narrativa e suas opiniões a respeito.

É hora da história: Incentive os alunos a contar para os 
familiares alguma das histórias que conheceram.

Página 14: Vogal I

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01  EI03ET03.

IGUANA 

A IGUANA É UM LAGARTO.

É TRANQUILA E NÃO PARECE.

DE COR VERDE QUANDO JOVEM,

E MARROM QUANDO ENVELHECE.
(FOLCLORE.)
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PINTE A IGUANA. PRODUÇÃO PESSOAL.

O QUE COMEÇA COMO IGUANA? CIRCULE.

ILHA OVO

CUBRA O PONTILHADO E TERMINE DE 
DESENHAR A OVELHA.

OLÍVIA OLHA A OVELHA QUE FAZ: MÉÉÉ. 
IMITE ESSE SOM.
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Para início de conversa
1. Estimule a turma a observar a foto e pergunte: “Vocês 

já viram este animal?”, “Sabem o nome dele?”.
Comente com os alunos que a iguana come pequenos 

insetos, flores, frutas, verduras, legumes ou ração. 

Desenvolvendo a atividade
1. Leia para os alunos a quadrinha sobre a iguana. 

Estimule-os a dizer se as palavras que você vai falar 
começam com a mesma letra que a palavra IGUANA. 
Em seguida, fale as palavras CASA , IGREJA , SOFÁ , 
IATE e IARA. 

Os alunos também podem listar oralmente os nomes 
dos colegas de classe que comecem com a letra I.
2. Estimule os alunos a pintar a figura da iguana.
3. Pergunte aos alunos se eles sabem o nome das figuras 

que aparecem no final da página. Leia com eles o 
nome das figuras, reforçando o som inicial dessas 
palavras. Peça que circulem a palavra solicitada.

Compreensão oral e ampliação 
de vocabulário
1. Se possível, traga um ioiô para os alunos brincarem.
2. Ao ler para os alunos o texto que acompanha a foto 

da iguana, é importante brincar com as palavras ento-
nando a voz para dar vida à leitura. Em seguida, peça 
que repitam o que acabaram de ouvir.  
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Após ler em voz alta o texto para os alunos, é impor-
tante fazer perguntas para avaliar a compreensão e escla-
recer as palavras que ainda não conhecem para auxiliá-los 
a compreender o que ouvem e, ao mesmo tempo, ampliar 
o vocabulário. 

Fique atento: Verifique se os alunos percebem que 
o som associado às letras são os mesmos sons da 
fala. Não abra mão de poesias, quadrinhas, cantigas, 
histórias rimadas para estimular os alunos a escutar. 

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos a ficha Mesma forma e mesma 

cor do Material Digital para Professor.
2. Estimule a atenção dos alunos oferecendo atividades 

como jogo da memória e quebra-cabeças simples. 
O manuseio de peças de quebra-cabeça contribui 
para desenvolver o controle motor fino da criança. 
Inicialmente os quebra-cabeças podem ser formados 
por duas peças grandes e figuras simples, como uma 
maçã, um rosto humano ou um pirulito.

Para esta atividade, use as fichas do Quebra-cabeça 
de 2 peças, disponíveis no Material Digital para Professor. 

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Você 
troca?, de Eva Furnari (São Paulo: Moderna, 2002). 
Nesse livro, a autora faz trocadilhos divertidos com 
palavras e com características de personagens de his-
tórias clássicas.

3. Proponha que os alunos façam, acompanhados de 
um adulto, uma pesquisa sobre a ema para conhecer 
mais sobre ela. Depois, solicite que compartilhem as 
informações que encontraram com seus colegas.

Página 15: Vogal O

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01.

OVELHA

A LÃ DA OVELHA É MACIA.

QUANDO FAZ FRIO, EU ME LEMBRO.

DELA VÊM MANTA, TAPETE E

COBERTOR, E EU ME ESQUENTO.
(FOLCLORE.)
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CUBRA O PONTILHADO E TERMINE DE 
DESENHAR A OVELHA.

OLÍVIA OLHA A OVELHA QUE FAZ: MÉÉÉ. 
IMITE ESSE SOM.
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Para início de conversa
Antes da atividade, oriente os alunos a observar a foto. 

Pergunte: “Qual é o nome deste animal?” e “Quem sabe 
contar algo sobre ele?”.

Explique aos alunos que a lã tosquiada da ovelha 
passa por várias fases antes de se transformar em peça 
de vestuário (primeiro, a lã é lavada; depois, é amaciada; 
em seguida, penteada; e só depois ela é fiada para se 
transformar em tecido). 

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, peça aos alunos que descrevam o que 

veem na foto.

Leia para os alunos os versos sobre a ovelha. Se achar 
interessante, pergunte se eles sabem dizer o nome de 
animais, objetos ou pessoas que começam com a mesma 
letra que a palavra OVELHA. 

Os alunos podem listar oralmente os nomes dos cole-
gas da sala de aula que iniciem com a vogal O. 

2. Leia com eles a frase “Olívia olha a ovelha”. Incentive-
-os a imitar o som da ovelha (MÉÉÉÉ).

Compreensão oral
Sempre que possível, é interessante ler pequenos textos 

em voz alta para os alunos e, em seguida, fazer perguntas 
sobre o que ouviram, para que se possa avaliar o aprovei-
tamento de cada um, fazendo as intervenções necessárias 
nos momentos certos. Os gêneros textuais podem variar. 
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Se julgar oportuno, leia também algumas curiosi-
dades sobre as ovelhas, disponíveis em: https://livro.
pro/3y89h3 (acesso em: 24 jul. 2020).

Após ler em voz alta os textos sugeridos para os 
alunos, é importante fazer perguntas para avaliar a com-
preensão e esclarecer as palavras que ainda não conhe-
cem para auxiliá-los a compreender o que ouvem e, ao 
mesmo tempo, ampliar o vocabulário. 

Fique atento: Se os alunos estiverem encontrando 
dificuldade em identificar o som das letras iniciais 
das palavras, ofereça sempre mais alternativas de 
escutarem os fonemas: rimas, ritmos, escutas e sons 
de várias naturezas. Retome as brincadeiras propostas 
nas primeiras semanas.

Propostas de ampliação
1. Explore com os alunos as atividades das fichas Estreli-

nha, Balões e Ovelha, disponíveis no Material Digital 
para Professor.

2. Proponha brincadeiras com as palavras parecidas e 
que envolvem a informação que acabaram de saber. 
Um exemplo:

Ovelha nova é bela,
Mas é a velha 
Ovelha velha
Que dá a lã mais fofa.

(Texto elaborado para esta obra.)

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Veja, 
gente, que vovó diferente!, de Tracey Corderoy (São 
Paulo: Brinque-Book, 2013). Essa é a história de uma 
menina que quer transformar a vó bruxa numa pessoa 
“normal”. A partir da leitura desse livro é possível orga-
nizar uma roda de conversa sobre histórias familiares 
trazidas pelos alunos. Converse com os familiares para 
que ajudem as crianças a recolher essas informações.

3. Proponha que os alunos façam, acompanhados de 
um adulto, uma pesquisa sobre a ema para conhecer 
mais sobre ela. Depois, solicite que compartilhem as 
informações que encontraram com seus colegas.

Página 16: Vogal U

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03EF01 e EI03EF02.

UIRAPURU CANTE A MÚSICA PEZINHO E MOVIMENTE 
OS PÉS.

DIZEM QUE O UIRAPURU

CANTA FORTE E BONITO.

QUANDO ELE SOLTA A VOZ,

TODOS SE CALAM E ESCUTAM.
(FOLCLORE.) LE

O
N

A
RD

O
 M

ER
CO

N
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

TRACE O CAMINHO DO UIRAPURU ATÉ O 
GALHO E PINTE A CENA.

A
D

EL
M

O
 N

AC
CA

RI

O QUE COMEÇA COMO UIRAPURU? CIRCULE.

COMPLETE O PIRULITO.

URUBU ABELHA

ER
IC

 IS
SE

LE
E/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

DA
N

IE
L 

PR
U

D
EK

/
SH

U
TT

ER
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O
CK

.C
O

M
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Para início de conversa
Se achar interessante, transmita aos alunos algumas 

informações sobre o uirapuru. Seu canto é muito apre-
ciado e se parece com o som da flauta. Além disso, o 
uirapuru é a ave-símbolo da Amazônia.

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que descrevam a página e leia com 

eles os versos sobre o uirapuru.
2. Proponha que tracem o caminho do uirapuru até o 

galho da árvore e pintem a cena. 
3. Leia com os alunos os nomes das figuras que apare-

cem no final da página e peça que circulem aquela que 
começa com a mesma letra que a palavra UIRAPURU.

Depois, pergunte se sabem dizer o nome de outros 
animais ou objetos ou figuras que comecem com a letra U.
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Compreensão oral
Leia o texto a seguir e peça aos alunos que ouçam 

com atenção.
A lenda do Uirapuru
Um jovem guerreiro indígena apaixonou-se pela bela 

esposa do cacique. Como não podia se aproximar da moça, 
já que era casada, o jovem foi ficando cada vez mais triste. 
Um dia, não aguentando mais a tristeza, o jovem pediu 
ajuda ao Deus Tupã, que o transformou em um pássaro 
colorido e deu-lhe o nome de Uirapuru.

Então, toda vez que Uirapuru via a amada, ele pousava 
perto dela e cantava um canto maravilhoso que a encan-
tava. O cacique também ficou maravilhado com o canto 
do Uirapuru e quis prendê-lo para ter aquele lindo canto 
só para si. Então, o cacique entrou na floresta para caçar o 
Uirapuru, mas nunca mais voltou à tribo. Dizem que Tupã 
o castigou, porque não se pode prender os pássaros. Eles 
são livres.

A jovem esposa do cacique ficou só, mas o Uirapuru 
continuou a visitá-la todos os dias para encantá-la com 
o seu canto.

(Lenda recontada para esta obra.)

Após ler em voz alta o texto para os alunos, é interes-
sante fazer perguntas para avaliar a compreensão e escla-
recer as palavras que ainda não conhecem. O objetivo 
é auxiliá-los a compreender o que ouvem e, ao mesmo 
tempo, ampliar o vocabulário. 

Seria interessante ouvir com os alunos a obra Uira-
puru, de Heitor Villa-Lobos, facilmente encontrada 
na internet.

É possível ouvir áudios com cantigas indígenas de 
acalantos, acessando: https://livro.pro/d6omyy (acesso 
em: 12 ago. 2020).

Fique atento: Observe se algum aluno apresenta 
dificuldade de interagir com os colegas. A sala de 
aula é um ambiente extremamente diversificado, mas 
aposte nas aulas interativas que favorecem a partici-
pação de alunos mais tímidos e com mais dificuldade 
de se expressar.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos as fichas Banho de chuveiro e 

Pipas, disponíveis no Material Digital para Professor.
2. Aproveite o tema da ficha Banho de chuveiro para 

conversar com os alunos sobre a importância dos 
hábitos de higiene, como escovar os dentes, lavar as 
mãos antes das refeições e após usar o banheiro etc.

Explique também que, para economizar água, é muito 
importante não demorar muito no banho. 

Incentive os alunos a contar para os familiares o que 
aprenderam a respeito da importância de economizar 
água e também sobre os hábitos de higiene.

3. Proponha uma brincadeira no pátio da escola. Os 
alunos deverão ficar de pé e elevar os braços dobra-
dos enquanto inspiram; ao expirar, movimentam os 
braços como se estivessem batendo as asas. Enquanto 

executam os movimentos, os alunos podem assobiar 
ou fazer sons para imitar o canto das aves.

4. Para reforçar o aprendizado com as vogais, ensine aos 
alunos a música O sapo não lava o pé, facilmente 
encontrada na internet.

Em seguida, eles repetem a música usando apenas 
a vogal A:

A sapa na lava a pá.
Na lava parcá na cá.
[...]

Depois fazem o mesmo com as vogais E, I, O e U.

5. Os alunos poderão usar a massinha para modelar 
a letra U. 

Página 17: Encontros vocálicos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF02.

CANTE A MÚSICA PEZINHO E MOVIMENTE 
OS PÉS.

COMPLETE O PIRULITO.

AI, BOTA AQUI,

AI, BOTA ALI

O TEU PEZINHO.

O TEU PEZINHO

BEM JUNTINHO

COM O MEU.
(FOLCLORE.)

CE
CÍ

LI
A 

ES
TE

VE
S

PIRULITO QUE BATE, BATE,

PIRULITO QUE JÁ BATEU.

QUEM GOSTA DE MIM É ELA,

QUEM GOSTA DELA SOU EU.
(FOLCLORE.)

A
D

EL
M

O
 N

AC
CA

RI
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, cante com os 

alunos a música do folclore gaúcho Pezinho. Chame a 
atenção dos alunos para o AI, no início da canção.

Peça a eles que mexam um dos pés para um lado 
e para o outro, imitando o movimento deles na música 
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Pezinho. A turma também pode usar a imaginação para 
inventar uma coreografia para a cantiga. 

Cante também com os alunos a música Pirulito que 
bate, bate, do cancioneiro popular, batendo palmas ou 
tocando algum instrumento musical, como um tambor.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte quantos alunos eles veem na cena da página. 

Leia os versos da cantiga Pezinho.
2. Leia com eles os versos da música da segunda ativi-

dade. Pergunte: “Na música, quem é que gosta dela?”.

Peça aos alunos que cubram o tracejado do pirulito. 
Depois, eles podem colorir o pirulito com a cor que mos-
tra o sabor que ele prefere. Depois da pintura, converse 
com a turma sobre os sabores registrados.

Fique atento: Se o aluno apresentar alguma difi-
culdade em identificar o som de duas vogais juntas, 
retome o som isolado de cada letra. Proponha nova-
mente as rimas e cantigas apresentadas. Para esti-
mular a atenção dos alunos, proponha jogos com 
sequenciamento, aqueles que envolvem cumprir uma 
determinada ordem. Uma situação simples pode ser a 
de oferecer ao aluno uma sequência simples de fichas 
alternando duas cores e solicitar a ele que identifique 
as duas próximas fichas da sequência. 

Propostas de ampliação
1. Ensine os alunos a recitar a seguinte parlenda:

Corre, cutia
Na casa da tia.
Corre, cipó
Na casa da avó.
Lencinho na mão
Caiu no chão.
Moço bonito
Do meu coração.

(Folclore.)

2. Proponha à turma que brinque de “Lenço atrás”, 
recitando a parlenda Corre, cutia. A brincadeira do 
Lenço atrás pode ser facilmente encontrada em 
vídeos na internet.

Nas brincadeiras coletivas, é importante que os alu-
nos respeitem os limites e características do seu corpo 
e tenham a mesma atitude de respeito em relação 
aos colegas.

Página 18: Palavras terminadas em -ÃO

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF08 e 
EI03EF09.

CUBRA O PONTILHADO E DESCUBRA OUTRO 
ANIMAL NO ARRAIAL DA BICHARADA.

PRODUÇÃO PESSOAL.

VOCÊ TAMBÉM VAI PARTICIPAR DO 
ARRAIAL. ESCREVA SEU NOME NO CONVITE.

ESTA É A FAMÍLIA SILVA EM UM PASSEIO 
AO PARQUE. CIRCULE DE:

A PESSOA MAIS ALTA.

A PESSOA MAIS BAIXA.

O QUE O HOMEM TEM NAS MÃOS? ESCREVA 
DO SEU JEITO.

BOLA

CONVITE DO ARRAIAL PARA:

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: G
IZ

 D
E 

CE
RA

LÁ VEM A DONA PULGA

VESTIDINHA DE BALÃO,

DANDO O BRAÇO AO PIOLHO

NA ENTRADA DO SALÃO.
(FOLCLORE.)

RESPOSTA PESSOAL.

18
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Para início de conversa
Cante com os alunos a cantiga popular Dona Pulga, 

disponível em: https://livro.pro/7scjms (acesso em: 2 
set. 2020).

Desenvolvendo a atividade

1. Peça aos alunos que descrevam o que veem na cena. 

Verifique se eles identificam a pulga e o piolho 
entrando no salão. Explique que, se eles ligarem os pon-
tos, vão encontrar outro animal que estava no arraial.

Explique a eles que se trata do percevejo.

2. Explore as rimas presentes nos versos: “O que rima com 
BALÃO?”. Espera-se que os alunos respondam SALÃO.

3. Incentive os alunos a escrever o nome deles no convite 
para o baile do arraial, desenvolvendo suas hipóteses 
sobre a escrita.

Dica de leitura: Leia para os alunos Histórias com 
rimas para ler e brincar, de Alexandre Parafita (São 
Paulo: Texto Editores, 2006). O livro traz diversas rimas 
com palavras e expressões que são muito divertidas.

Caso o título sugerido não esteja disponível, reúna 
alguns livros adequados à faixa etária para que os pró-
prios alunos escolham aqueles que desejam ler.
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Fique atento: As observações feitas anteriormente 
nessa seção devem também ser contempladas aqui. 
Observe ainda as atitudes dos alunos nas brincadei-
ras coletivas, como a que é proposta em forma de 
roda. Essas atividades permitem que muitos alunos 
com dificuldades de relacionamento, por insegurança 
ou timidez, possam criar laços de amizade com os 
colegas e desenvolver o respeito mútuo.

Propostas de ampliação
1. Como sugestão, recite com os alunos a quadri-

nha a seguir:

Papagaio do sertão
Come queijo e requeijão.
Seu senhor é capitão,
Dá cá um beijo, coração?

(Folclore.)

Depois que eles tiverem aprendido, pergunte: “Vocês 
sabem o que é sertão?”, “Nessa quadrinha, o que rima 
com SERTÃO?”.

Explique que sertão é uma região do nosso país geral-
mente muito quente e com pouca chuva e que tem uma 
cultura muito rica (cantos e literatura de cordel). 

Veja uma sugestão de alguns vídeos para crianças 
com histórias sobre o sertão em https://livro.pro/ggq2n4 
(acesso em: 12 ago. 2020).

2. É possível explorar a diversidade fonêmica, a sonori-
dade e a prosódia por meio da seguinte quadrinha:

Bambalalão
Senhor capitão
Espada na cinta
Ginete na mão.

(Folclore.)

3. Aproveite e pergunte aos alunos quem sabe dizer uma 
palavra que rime com MÃO, por exemplo. Deixe que 
eles falem livremente. 

4. Forme uma roda com os alunos. De mãos dadas, eles 
giram lentamente para a direita, enquanto você diz 
palavras que rimam. Por exemplo: pegada, rosada, 
aguada, moçada... Quando você disser uma palavra 
que não rima com as anteriores, a turma deve parar e 
girar para o outro lado. 

5. Distribua aos alunos a ficha Palavras que rimam com 
SALÃO, do Material Digital para Professor.

6. Outra possibilidade é cantar com a turma a música 
do cancioneiro popular Carneirinho, carneirão, 
facilmente encontrada na internet. Depois de cada 
estrofe, incentive os alunos a fazer o gesto sugerido 
pela canção (ajoelhar, levantar, sentar).

Sugira aos alunos que cantem a primeira estrofe mais 
alto, a segunda bem baixinho, a terceira novamente mais 
alto, para que intuitivamente percebam o conceito de 
intensidade do som.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Camilão, 
o Comilão, de Ana Maria Machado (São Paulo: Sala-
mandra, 2011). Conheça Camilão, um leitão pregui-
çoso e comilão, mas muito legal.

Página 19: Mais alto e mais baixo

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF09 
 EI03ET05.

ESTA É A FAMÍLIA SILVA EM UM PASSEIO 
AO PARQUE. CIRCULE DE:

A PESSOA MAIS ALTA.

A PESSOA MAIS BAIXA.

O QUE O HOMEM TEM NAS MÃOS? ESCREVA 
DO SEU JEITO.

BOLA

VERMELHO AMARELO

ES
TÚ

D
IO

M
IL

19
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Para início de conversa
Antes da atividade, explore com os alunos a descri-

ção da imagem da família Silva: “Quem faz parte dessa 

família?”, “O que estão fazendo?”, “Onde vocês acham 

que elas estão?”.

Também podem ser feitos outros questionamentos, 

como: “Como é a família de vocês?”, “Na família, quem é 

mais alto que vocês?”, “Quem é mais baixo?”.

Desenvolvendo a atividade

1. Oriente os alunos a usar lápis de cor ou giz de cera 

vermelho para circular a pessoa mais alta da família 
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Silva. Aproveite e pergunte: “Como é a pessoa mais 
alta dessa família?”.

Deixe que eles respondam oralmente, descrevendo a 
pessoa como quiserem. Socializando as respostas, verifi-
que se todos concordam. 

Em seguida, os alunos devem circular de amarelo a 
pessoa mais baixa da família Silva. A mesma discussão 
também pode ser sugerida nesse caso.

2. Deixe que os alunos escrevam de maneira espontânea 
a palavra BOLA.

3. Organize uma roda de conversa e proponha aos 
alunos que relatem para o grupo uma história que 
tenham vivido com a família. 

4. O cartaz Mais alto e mais baixo, disponível no Mate-
rial Digital para Professor, pode ficar exposto na sala 
de aula para que os alunos memorizem os conceitos 
relacionados à noção de grandeza.

Fique atento: Nessas atividades iniciais, comece tra-
balhando a consciência corporal. Proponha aos alunos 
que observem como o corpo é constituído e o nome 
de cada elemento: cabeça, olhos, orelhas, nariz. A 
observação e a nomeação dos componentes corpo-
rais favorecem a percepção da proporção que existe 
entre eles e, certamente, a distinção entre o mais alto 
e o mais baixo, como propõe a atividade.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a cantiga Eu era assim. Os 

alunos podem fazer os movimentos para dançar a 
música de acordo com cada estrofe.

Veja mais informações para explorar essa música em 
https://livro.pro/v48egt. Acesso em: 24 jul. 2020.

2. Outra sugestão interessante é propor aos alunos 
que brinquem de “O mestre mandou”, trabalhando 
a noção de alto e baixo. “Quando eu falar mais alto, 
vocês devem levantar os braços; quando eu falar mais 
baixo, vocês devem se agachar.” Alterne os comandos: 
“Alto; baixo; baixo; alto” etc.

3. Sugira aos alunos que trabalhem a ficha Sombras, 
disponível no Material Digital para Professor.

Página 20: Grande e pequeno

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET05.

PINTE DE:

O ANIMAL PEQUENO.

O ANIMAL GRANDE.

UPA, UPA, UPA

CAVALINHO ALAZÃO.

HEI, HEI, HEI,

NÃO ERRE DE CAMINHO NÃO.
UPA, UPA. INTÉRPRETE: CARMEN MIRANDA. COMPOSITORES: ARI BARROSO E ERWIN 
DRAKE. EM: CARMEN MIRANDA ON BROADWAY. ARIOLA, 1983. LP, FAIXA 8. (TRECHO.)

VEJA O TUCANO E O PAPAGAIO E PINTE DE:

O BICO MAIOR. O BICO MENOR.

PRETO

MARROM

ES
TÚ

D
IO

M
IL

20
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Para início de conversa
Antes de começar a atividade, pergunte aos alunos: 

“Que animal aparece na página?”, “Quais diferenças vocês 
percebem entre os cavalos?”, “Vocês já viram um cavalo?”, 
“Ele era grande ou pequeno?”, “Que cor ele tinha?”.

Desenvolvendo a atividade
1. Após observarem as imagens, os alunos devem pintar 

o cavalo grande de marrom e o pequeno de preto.

Os alunos também podem escolher nomes para os 
dois cavalos. Em seguida, escreva na lousa os dois nomes 
escolhidos por eles e leia as palavras em voz alta.

2. Se possível, apresente o cartaz Grande e pequeno, 
disponível no Material Digital para Professor.

Fique atento: Se algum aluno apresentar dificul-
dade no reconhecimento do que é grande e do que 
é pequeno, reforce o desenvolvimento das atividades 
de consciência corporal, para melhorar a percepção 
em relação à proporcionalidade entre os componen-
tes do próprio corpo e, a partir daí, poder expandir 
essa percepção.
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Propostas de ampliação
1. A cantiga Hora do parque, facilmente encontrada na 

internet, fala sobre cavalos. Comente com os alunos 
que o cavalinho citado na cantiga é um brinquedo 
infantil dos parques de diversão. Se possível, mostre 
fotos desse brinquedo.

2. Para explorar o imaginário dos alunos, pense em um 
animal e proponha que descubram em que animal 
você está pensando. Os alunos devem fazer pergun-
tas sobre as características do animal, como: “Ele tem 
pelos?”, “É um animal grande?”, “Ele tem bico?”, “O 
animal voa?”.

As perguntas podem ser respondidas somente com 
“sim” ou “não”. Quando acharem que já sabem a resposta, 
os alunos devem desenhar o animal.

Página 21: Maior e menor

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF06.

VEJA O TUCANO E O PAPAGAIO E PINTE DE:

O BICO MAIOR. O BICO MENOR.

LARANJA

AZUL

ES
TÚ

D
IO

M
IL

MOMENTO DE LEITURA

ANÃO E GIGANTE, DE NILSON JOSÉ 
MACHADO. SÃO PAULO: SCIPIONE, 
2019. 

ÀS VEZES NOS SENTIMOS UM 
GIGANTE! EM OUTRAS, UM ANÃO!ED

IT
O

RA
 S

CI
PI

O
N

E 

21

D2-PRE-0044-C1-008-031-LA-G22-AVU.indd   21D2-PRE-0044-C1-008-031-LA-G22-AVU.indd   21 01/10/20   19:0501/10/20   19:05

Para início de conversa
1. Como aquecimento, oriente os alunos a observar a 

ilustração dos pássaros que habitam o parque. Per-
gunte se conhecem as aves ilustradas.

2. Se possível, apresente fotografias de diversas aves. 
Uma sugestão é pesquisar aves bem distintas entre si, 
como a galinha, o beija-flor, o pato e a ema. Aproveite 
para ampliar o vocabulário dos alunos perguntando 
quais são os nomes das aves que aparecem nas fotos.

Desenvolvendo a atividade
1. Antes de iniciar, verifique se os alunos perceberam as 

diferenças entre os formatos dos bicos das aves.

Em seguida, oriente-os a pintar os bicos usando as 
cores indicadas. Para essa proposta, é importante que 
utilizem giz de cera ou lápis de cor.

2. Apresente aos alunos o cartaz Maior e menor, dispo-
nível no Material Digital para Professor.

Fique atento: Há necessidade de reforçar as ativida-
des de consciência corporal quando o aluno apresen-
tar dificuldade em reconhecer a proporcionalidade 
entre corpos.

Propostas de ampliação
1. Uma sugestão interessante é cantar com os alunos 

a música Papagaio louro, facilmente encontrada na 
internet, e incentivá-los a interpretar e dançar. 

Após os alunos cantarem, podem ser feitas perguntas 
como: “Qual é a cor do bico do papagaio?”, “Que ordem 
o papagaio da música recebeu?”. Aproveite para propor 
à turma que brinque de imitar o bater das asas e o canto 
dos pássaros.

2. Os alunos também podem aprender a cantar a 
música Repiu, piu, piu, encontrada com facilidade 
na internet.

3. Outra sugestão para auxiliar o trabalho com os con-
ceitos de maior e menor é providenciar com antece-
dência objetos com tamanhos diferentes. Os objetos 
devem ser organizados pelos alunos em ordem cres-
cente ou vice-versa.

4. Para explorar o trabalho com diferentes gêneros tex-
tuais, ensine à turma os seguintes ditados populares:

1. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
2. Gaiola bonita não dá de comer a canário.

Explique o significado deles: (1) quando uma pessoa 
quer demais, pode acabar ficando sem nada; (2) há coi-
sas mais importantes que a aparência; não adianta uma 
pessoa ser bonita e não ser generosa.

5. Apresente à turma a atividade proposta na ficha Vaci-
nação, disponível no Material Digital para Professor. 

Aproveite para conversar com os alunos sobre o que 
sabem a respeito da vacinação e os tipos de vacina (goti-
nha, injeção). 
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Se possível, explore um cartaz do Zé Gotinha, perso-
nagem criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa 
para motivar a campanha de vacinação contra a polio-
mielite. Outra sugestão é assistir com os alunos ao vídeo 
do personagem, disponível em: https://livro.pro/vjp67o. 
Acesso em: 24 jul. 2020.

6. Proponha aos alunos que brinquem de “O papagaio”: 
um aluno cria uma história e conta para os colegas. 
Depois, escolhe um colega da turma para ser o papa-
gaio e repetir a história que contou. Essa brincadeira 
explora a oralidade e a criatividade dos alunos.

Página 22: Mais curto e mais longo

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET05.

FAÇA UM X NO RABO MAIS CURTO.

CIRCULE O RABO MAIS LONGO.

AS CRIANÇAS BRINCAM NA PISCINA. 
CIRCULE DE:

QUEM ESTÁ EM CIMA DO TRAMPOLIM.

QUEM ESTÁ EMBAIXO DO TRAMPOLIM.

COM UM AMIGO OU UMA AMIGA, IMITE O 
MOVIMENTO DO CACHORRO ABANANDO 
O RABO.

X
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre as imagens da página. 

Veja algumas sugestões de pergunta: “Qual animal apa-
rece na página?”, “Você tem ou já viu um cachorro?”, “Qual 
o nome dele?”. 

Desenvolvendo a atividade
1. Para esta atividade que envolve discriminação visual, 

os alunos devem observar bem as imagens dos 

cachorros para, depois, fazer um X no rabo mais curto 
e contornar o rabo mais longo.

2. Aproveite para apresentar o cartaz Mais longo e mais 
curto, disponível no Material Digital para Professor, 
que trabalha as noções de comprimento. 

Fique atento: Identifique se o aluno apresenta difi-
culdade na compreensão do que é mais longo ou mais 
curto e proponha outras atividades que desenvolvam 
a consciência corporal.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a música Cachorrinho está latindo, 

facilmente encontrada na internet. Depois, peça a eles 
que brinquem de imitar o latido do cachorro.

2. Uma ideia interessante para trabalhar a noção de 
comprimento associada à noção de tempo é propor 
aos alunos uma caminhada por duas trilhas. Faça 
com que uma seja mais longa que a outra. Ao final da 
caminhada, pergunte: “Qual das trilhas é mais longa?”, 
“Qual trilha demoramos mais tempo para percorrer? 
Por quê?”.

Página 23: Em cima e embaixo

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET01, 
EI03ET02, EI03ET04 e EI03ET07.

AS CRIANÇAS BRINCAM NA PISCINA. 
CIRCULE DE:

QUEM ESTÁ EM CIMA DO TRAMPOLIM.

QUEM ESTÁ EMBAIXO DO TRAMPOLIM.
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Para início de conversa
Após observarem a ilustração da página, converse 

com os alunos sobre a cena. Pergunte: “Quantas crianças 
há na cena?”, “Quem já entrou em uma piscina?”.

O aluno que já sabe nadar pode mostrar para a turma 
os movimentos que faz com os braços embaixo d’água.

Organize uma roda de conversa para que os alunos 
relatem para o grupo uma história relacionada a um dia 
que tenham ido à piscina ou à praia com a família.

Desenvolvendo a atividade
Para trabalhar as noções de posição, os alunos devem 

circular a criança que está em cima e a que está embaixo 
do trampolim, usando as cores indicadas.

Fique atento: Se os alunos apresentarem dificuldade 
em identificar as posições EM CIMA e EMBAIXO, apro-
veite para desenvolver atividades que reforcem essas 
ideias. Distribua cartões de duas cores aos alunos e 
peça a eles que coloquem o cartão azul em cima da 
mesa e o cartão vermelho embaixo dela, por exemplo. 
Depois, troque os comandos. 

Propostas de ampliação
1. Apresente para os alunos o cartaz Em cima e embaixo, 

disponível no Material Digital para Professor, que tra-
balha as ideias iniciais de posição. 

2. Proponha o jogo “Encontrando o lugar correto”. Pro-
videncie com antecedência um grande cartaz com 
a figura de um rosto faltando o nariz e a boca, por 
exemplo. Faça um desenho bem colorido.

As figuras do nariz e da boca devem ser feitas à parte 
e ter um pedaço de material aderente no verso. 
a) Cada aluno, na sua vez, vai ter os olhos vendados e, 

com a ajuda dos colegas, deverá colocar o nariz (um 
dos grupos) e a boca (o outro grupo) no local correto 
da figura.

b) Os colegas indicam a direção dizendo “mais para 
cima” ou “mais para baixo”, “mais para a direita” ou 
“mais para a esquerda”.

3. Outra sugestão é a elaboração de um grande cartaz 
coletivo. Em uma folha de cartolina ou papel Kraft, 
cole ou desenhe uma cama bem grande. Distribua aos 
alunos figuras de objetos que podem ficar em cima da 
cama (travesseiro, cobertor) e de objetos que podem 
ficar embaixo da cama (sapatos, bola). 

Oriente os alunos a colar as figuras, colocando os 
objetos onde acharem que costumam ficar. 

4. Proponha aos alunos que observem o que acontece 
com a água de uma bacia colocada sob o sol. 

Explique aos alunos que o mesmo acontece com a 
água de uma piscina. Quando exposta ao sol forte, depois 
de algum tempo ela aquece. 

Página 24: Esquerda e direita

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET01, EI03ET02 e 
EI03ET04.

ANDAR DE BICICLETA É DIVERTIDO! 
VEJA AS CRIANÇAS E PINTE DE:

O CAMINHO À ESQUERDA DELAS.

O CAMINHO À DIREITA DELAS.

PINTE QUEM VEM À FRENTE DO TRENZINHO. 

MARQUE COM UM X O CACHORRO QUE VEM 
ATRÁS DO TRENZINHO.

X
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ESCREVA O NOME DE UM AMIGO OU UMA 
AMIGA.

RESPOSTA PESSOAL.

CIRCULE QUEM ESTÁ ENTRE OS AMIGOS.

MARROM VERMELHO
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, converse com os alunos sobre a 

cena da página. 
2. Aproveite para comentar com a turma sobre os cuida-

dos que devemos ter para andar de bicicleta: “Onde 
vocês costumam andar de bicicleta?”, “Que cuidados 
vocês costumam tomar?”.

Desenvolvendo a atividade
1. Antes de iniciar, apresente o cartaz À esquerda e à 

direita, que explora as noções de direção e sentido. 
Convide os alunos a imitar o movimento de abrir os 
braços feito pela criança do cartaz.

2. Em seguida, oriente-os a pintar os caminhos à 
esquerda e à direita, usando as cores indicadas no 
enunciado.

3. Durante a infância, naturalmente é definida na criança 
uma dominância lateral, ou seja, ela será mais ágil e 
forte do lado direito ou esquerdo do corpo.
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Fique atento: Se os alunos apresentarem dificuldade 

em identificar essas posições, proponha atividades de 

dominância lateral e equilíbrio. Proponha que fiquem 

em pé e coloquem: braço direito para cima, braço 

esquerdo para cima, braço esquerdo para baixo, braço 

direito para baixo. Vá alternando as ordens. Outra 

ideia: estique um barbante no chão do pátio ou da 

sala de aula e peça para os alunos se posicionarem 

em fila de um dos lados do barbante. Depois, fale: 

lado direito. Se eles estiverem do lado direito, ficam no 

lugar, caso contrário, devem pular para o outro lado. 

E assim por diante.

Propostas de ampliação

1. Se achar interessante, proponha também aos alunos 

um jogo com bolas em que só vale pegar a bola com 

a mão direita e só vale chutar com o pé esquerdo.

2. As brincadeiras com cantigas de roda também ajudam 

na percepção de direção e sentido. Nesse caso, forme 

duas rodas com os alunos, sendo uma roda menor, 

que fica interna. As rodas devem girar em sentidos 

diferentes. Depois, o sentido do giro das duas rodas 

deve ser invertido.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro A menina, 
a gaiola e a bicicleta, de Rubem Alves e Carlos 
Brandão (São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997). 
São duas histórias muito divertidas que apresentam 
as aventuras de um menino e uma menina e também 
de uma árvore que gosta de conversar.

Estimule-os a recontar a história para amigos e 

familiares.

Página 25: À frente, atrás e entre

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG05  EI03TS02  
 EI03EF01 e EI03EF09  EI03ET01.

PINTE QUEM VEM À FRENTE DO TRENZINHO. 

MARQUE COM UM X O CACHORRO QUE VEM 
ATRÁS DO TRENZINHO.

X
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ESCREVA O NOME DE UM AMIGO OU UMA 
AMIGA.

RESPOSTA PESSOAL.

CIRCULE QUEM ESTÁ ENTRE OS AMIGOS.
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Para início de conversa
1. Inicialmente, converse com a turma sobre a brinca-

deira que os alunos da cena estão fazendo. 
2. Para começar a explorar as noções de posição, apre-

sente à turma o cartaz À frente, atrás e entre, dispo-
nível no Material Digital para Professor. 

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a pintar somente a criança que está 

à frente no trenzinho e fazer um X no cachorro que 
vem atrás do trenzinho.

2. Em seguida, proponha aos alunos que identifiquem 
e circulem a criança que está entre os dois amigos. 

Incentive os alunos a falar sobre o que mais gostam 
de fazer com os amigos e o nome do seu melhor amigo.

Os alunos podem cantar juntos a música Como vai, 
amiguinho?, facilmente encontrada na internet.

Incentive os alunos a escrever o nome de um colega 
do jeito que souberem.

52

D3-PRE-0044-C1-032-058-MP-G22_AVU.indd   52D3-PRE-0044-C1-032-058-MP-G22_AVU.indd   52 05/10/2020   16:5105/10/2020   16:51



Fique atento: Se os alunos apresentarem dificuldade 

em identificar essas posições, proponha uma ativi-

dade que associa consciência corporal e equilíbrio, 

além de exigir uma boa dose de atenção. Aproveite 

para verificar também como o aluno interage com os 

colegas. Reúna os alunos em grupos de três. Eles se 

posicionam em fila. Reforce quem está à frente, quem 

está atrás, quem está entre os outros dois. Quando 

você falar uma das posições, o aluno que a ocupa 

deve se abaixar e só levantar quando o aluno seguinte 

se abaixar. Fale: à frente, depois atrás. Em seguida, 

entre. Repita o entre, por exemplo, para que o aluno 

permaneça na posição. E assim por diante. Depois de 

um tempo, troque as posições.

Proposta de ampliação
Para fixar as noções de posição, uma sugestão é 

brincar com os alunos de “O mestre mandou”, usando 

números ordinais. Para isso, peça aos alunos que formem 

uma fila e pergunte: “Vocês farão tudo o que o mestre 

mandar?”. “Quem está logo atrás do primeiro da fila 

levante a mão.”, “Quem está logo à frente do primeiro 

da fila fique de pé. (Nesse caso, nenhum aluno deverá 

cumprir a ordem.)”, “Quem está logo à frente do último 

deve bater palmas.”.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Como ser 
amigo: um livro sobre amizade, de Molly Wigand 
(São Paulo: Paulus, 2014). Nesse livro, são apresenta-
dos os principais valores que contribuem para cons-
truir grandes amizades.

Página 26: Perto e longe

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF06.

FAÇA UM X NA CRIANÇA QUE ESTÁ MAIS 
PERTO DA CHEGADA.

CIRCULE A CRIANÇA QUE ESTÁ MAIS LONGE
DA CHEGADA.

PINTE DE: 

O ANIMAL MAIS PESADO. 

O ANIMAL MAIS LEVE.

CIRCULE A VASILHA EM QUE CABE 
MAIS RAÇÃO. 

MARQUE COM UM X A VASILHA EM QUE 
CABE MENOS RAÇÃO.

IMITE O SOM DO GATO E DO CACHORRO.

X
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Para início de conversa
Antes da atividade, os alunos podem conversar entre 

si sobre o tema esportes. 

Desenvolvendo a atividade

1. Após observarem a cena, oriente os alunos a assinalar 

com um X o corredor que está mais perto da linha de 

chegada e contornar o que está mais longe.

Para aguçar a curiosidade dos alunos, leia com eles 

a palavra CHEGADA, que se encontra na ilustração. Tam-

bém pode-se perguntar aos alunos quem eles acham que 

tem mais chance de ganhar a corrida. Por quê?

2. Se achar interessante, apresente o cartaz Mais perto 

e mais longe, do Material Digital para Professor, que 

trabalha de maneira lúdica as noções de posição. 
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Fique atento: Se o aluno demonstrar dificuldade 

nas questões ligadas à espacialidade, retome ativi-

dades de consciência corporal, para sedimentar o 

conhecimento do esquema corporal, pois a partir do 

conhecimento de si mesmo é que o aluno aprende a 

se relacionar com o espaço onde vive. A compreensão 

das relações espaciais exige raciocínio e pensamento 

lógico. Proponha o jogo “Passe a bola”. Disponha os 

alunos em roda. Um aluno fica com a bola. Se você 

disser “perto”, ele passa a bola para um dos vizinhos. 

Se você disser “longe”, ele deve jogar a bola para um 

aluno que esteja mais distante.

Propostas de ampliação

1. Para essa atividade, proponha aos alunos que recor-

tem, com a supervisão de um adulto, de jornais ou 

revistas figuras de pessoas praticando esportes e 

colem numa folha de sulfite ou cartolina.

Se possível, organize uma exposição com os cartazes 

e convide os responsáveis pelos alunos para ver a expo-

sição. Aproveite para conversar com os familiares sobre a 

importância da prática de esportes na vida das crianças.

2. Para incentivar a prática de esportes, organize corridas 

variadas entre os alunos, como corrida de sapo, na 

qual eles devem correr pulando como um sapo.

Enquanto brincam, os alunos podem ouvir e cantar as 

músicas preferidas da turma.

3. A atividade da ficha Basquete, do Material Digital 

para Professor, explora a discriminação visual. Depois 

de terminarem a atividade da ficha, incentive os 

alunos a criar uma história a partir da cena.

Página 27: Mais pesado e mais leve; cabe mais e 
cabe menos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET01, 
EI03ET02 e EI03ET03.

PINTE DE: 

O ANIMAL MAIS PESADO. 

O ANIMAL MAIS LEVE.

CIRCULE A VASILHA EM QUE CABE 
MAIS RAÇÃO. 

MARQUE COM UM X A VASILHA EM QUE 
CABE MENOS RAÇÃO.

IMITE O SOM DO GATO E DO CACHORRO.

MARROM

AMARELO

X
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Para início de conversa
Como aquecimento, proponha aos alunos que des-

crevam a imagem da página. 

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a pintar de marrom o animal mais 

pesado, no caso, o cachorro. Já o gato deve ser pintado 
de amarelo, por se tratar do animal mais leve. 

2. Estimule os alunos a tentar descobrir o que está 
escrito nas vasilhas de comida. Depois, leia com eles.

3. Apresente aos alunos o cartaz Mais pesado e 
mais leve.

4. Na segunda etapa da atividade, os alunos devem 
circular a vasilha em que cabe mais alimento e fazer 
um X na vasilha em que cabe menos.

5. Aproveite para explorar o cartaz Cabe mais e cabe 
menos, disponível no Material Digital para Professor.

6. Proponha aos alunos que imitem o som do gato e do 
cachorro. 
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Fique atento: Observe se os alunos têm a percepção 
e conseguem discriminar visualmente o que é mais 
leve e o que é mais pesado ou onde cabe mais e onde 
cabe menos. Para reforçar o trabalho com mais leve e 
mais pesado, proponha o jogo “Balança”. Inicialmente 
explique para os alunos o funcionamento das balan-
ças de dois pratos: o objeto mais pesado faz o prato 
da balança descer. Junte os alunos em duplas. Um dos 
alunos fica com um objeto leve, como uma bolinha 
de algodão, e com um objeto mais pesado, como um 
estojo ou livro. O outro aluno é a balança. O professor 
fala “Balança”, e o aluno que faz esse papel estica os 
braços colocando um mais para cima do que o outro, 
como os pratos da balança. O aluno que está com os 
objetos deve colocá-los nos pratos adequados. Para 
cada dupla, os pratos mais alto e mais baixo podem 
variar. Depois, inverta a posição dos alunos na dupla.

Propostas de ampliação
1. É interessante que os alunos brinquem de reproduzir 

os movimentos do cachorro e do gato enquanto 
imitam o latido e o miado. 

2. Para trabalhar a aliteração da letra T, ensine aos alunos 
o seguinte trava-língua.

Três pratos de trigo para três tigres tristes.
(Trava-língua popular.)

3. Se possível, providencie com antecedência objetos 
com “pesos” diferentes.

Estimule os alunos a perceber que alguns objetos são 
mais pesados que outros e a estabelecer relações entre 
os objetos: mais leve que, mais pesado que.

4. Proponha aos alunos que observem e descrevam o 
que acontece no seguinte experimento: peça que 
segurem uma toalha ou um pedaço de pano seco e 
sintam o “peso”. Depois, mergulhe a toalha em água 
e peça que sintam o “peso” da toalha molhada. Deixe 
que troquem ideias e levantem hipóteses sobre o que 
observaram.

Página 28: Dia e noite

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET05.

FAÇA UM X NO  QUE MOSTRA A CENA 
À NOITE.

FAÇA UMA  NO  QUE MOSTRA A CENA 
DE DIA.

DESENHE MUITOS OVOS NO NINHO DA 
GALINHA GIGI. 

DIGA QUANTOS OVOS VOCÊ VÊ NO NINHO 
DA GALINHA GIGI.

DESENHE POUCOS OVOS NO NINHO DA 
GALINHA LILI.  

RESPOSTA PESSOAL.

DIGA QUANTOS OVOS VOCÊ VÊ NO NINHO 
DA GALINHA LILI. RESPOSTA PESSOAL.

PALMAS, NO ESTADO DE TOCANTINS. 
FOTOS DE 2019.
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Para início de conversa
Antes de começar a atividade, seria interessante 

propor uma conversa com os alunos sobre as principais 
diferenças entre o dia e a noite.

Desenvolvendo a atividade
Incentive os alunos a descrever o que observam em 

cada uma das fotos.
Em seguida, oriente-os a assinalar com um X a foto 

que representa a noite e a fazer uma bolinha na foto que 
representa o dia.

Apresente à turma o cartaz Dia e noite do Material 
Digital para Professor, que explora as noções de tempo. 

Fique atento: Observe se os alunos conseguem per-
ceber a estruturação temporal. Se necessário, reforce 
algumas etapas necessárias para essa estruturação, 
retomando atividades com ordem e sucessão (ativida-
des de sequenciação), de percepção e memória (jogos 
de memória) e de classificação lógica e cronológica (o 
que vem primeiro, o que vem depois).

Propostas de ampliação
1. Sugira uma atividade cooperativa, em que uma parte 

da turma faz uma figura representando o dia e a outra 
parte faz uma figura representando a noite. Para isso, 
distribua folhas com uma paisagem de base, sem cor. 
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2. Distribua duas figuras recortadas: o Sol e a Lua. Os 
alunos pintam a figura e colam o Sol ou a Lua. Depois, 
eles formam duplas de figuras (dia e noite).

As colagens podem ficar expostas na sala de aula.

Dica de leitura: Leia para os alunos os livros Poemas 
de céu, de Roseana Murray (São Paulo: Paulinas, 2009), 
e Dia e Noite, de Mary França e Eliardo França (São 
Paulo: Ática, 2015).

Página 29: Muito e pouco

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG01, EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET07.

DESENHE MUITOS OVOS NO NINHO DA 
GALINHA GIGI. 

DIGA QUANTOS OVOS VOCÊ VÊ NO NINHO 
DA GALINHA GIGI.

DESENHE POUCOS OVOS NO NINHO DA 
GALINHA LILI.  

RESPOSTA PESSOAL.

DIGA QUANTOS OVOS VOCÊ VÊ NO NINHO 
DA GALINHA LILI. RESPOSTA PESSOAL.

MUITOS OVOS

IL
U
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ES
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 D
E 
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POUCOS OVOS
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Para início de conversa
Após observarem as imagens da página, os alunos 

podem descrever o que veem nas cenas.  
Comente, de forma simples, que as aves, como as 

galinhas, costumam botar ovos em ninhos. Os ovos de 
galinha são utilizados em nossa alimentação.

Os ovos para consumo humano devem ser recolhidos 
antes que a galinha os choque. Depois de chocados, vão 
gerar novas aves — no caso da galinha, os pintinhos.

Desenvolvendo a atividade
1. Antes de ler com os alunos o primeiro enunciado em 

voz alta, pergunte quantos ovos eles veem no ninho 
da galinha Gigi. Espera-se que respondam que não há 
nenhum ovo no ninho.

Leia então o enunciado e oriente-os a desenhar mui-
tos ovos no ninho da galinha Gigi. Não importa a quanti-
dade de ovos que o aluno desenhar. É interessante obser-
var o que ele considera “muitos” e se fica estabelecida 
essa relação com a quantidade de ovos que ele desenhar 
na cena seguinte (poucos).

2. Faça o mesmo com o segundo enunciado. Espera-se 
novamente que os alunos respondam que não existe 
nenhum ovo no ninho da galinha Lili.

Oriente-os a desenhar poucos ovos no ninho da 
galinha Lili. Incentive-os a observar quantos ovos dese-
nharam no ninho da primeira galinha para que desenhem 
menos ovos no ninho da segunda.

A quantidade de ovos desenhada por eles pode variar. 
Não há uma quantidade determinada. 

3. Aproveite para apresentar à turma o cartaz Muito, 
pouco e nenhum do Material Digital para Professor, 
que explora as noções de quantidade.

Fique atento: Se algum dos alunos apresentar difi-
culdade em identificar quantidades, talvez seja neces-
sário utilizar uma técnica de ensino individualizado. 
Proponha mais jogos em sala de aula, procurando 
relacionar os problemas com situações do cotidiano.

Propostas de ampliação
1. Após fazerem a atividade, os alunos podem cantar a 

música A galinha do vizinho, facilmente encontrada 
na internet.

Estimule-os a interpretar a letra, perguntando, por 
exemplo: “De quem é a galinha da música?”, “Quantos 
ovos a galinha da música botou?”.

2. A cantiga também pode ser explorada em uma brin-
cadeira de roda. Os alunos devem fazer um círculo, 
dar as mãos uns aos outros e rodar, conforme vão 
cantando. Quando cantarem o “Bota dez”, todos se 
agacham de mãos dadas.

3. Para estimular o desenvolvimento da memória fono-
lógica, é importante explorar com a turma a quadri-
nha e o ditado popular a seguir.

Eu não vou na sua casa,
pra você não vir na minha.
Você tem a boca grande,
vai comer minha galinha.

(Folclore.)
Não se conta com os ovos na barriga da galinha.

(Folclore.)
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4. Se achar oportuno, leia para a turma a história A 
galinha ruiva. Uma versão bastante interessante 
pode ser encontrada em https://livro.pro/a5esp8 
(acesso em: 24 jul. 2020).

Páginas 30-31: Glossário

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO04  EI03EF01 e EI03EF09.

ARRAIAL
• LUGAR DE FESTAS. 

• POVOADO.
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GLOSSÁRIO

GALHO
• RAMO FINO DE ÁRVORE. 

• SITUAÇÃO COMPLICADA.

A
IL
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NINHO
• HABITAÇÃO FEITA POR 

ALGUNS ANIMAIS.

• LAR, ABRIGO.
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PAPAGAIO
• AVE.

• BRINQUEDO DE PAPEL QUE 
É SOLTO NO AR.
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PENA
• REVESTE O CORPO DAS AVES.

• SENTIMENTO DE DÓ.

PEZINHO
• PÉ PEQUENO.

• DANÇA EM QUE O PÉ DIREITO 
É LEVADO À FRENTE.

TOCA
• ABRIGO DE ALGUNS 

ANIMAIS.

• CASA PEQUENA E 
SIMPLES.

TRAMPOLIM
• TÁBUA DE ONDE OS 

ATLETAS SALTAM.

• ALGO USADO PARA SE 
OBTER VANTAGEM.
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Desenvolvendo a atividade
1. Na elaboração do glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais 
de um sentido que uma única palavra apresenta 
quando inserida em contextos diferentes, ou seja, 
explorar a significação que uma mesma palavra pode 
assumir dependendo de como for empregada.

Seria interessante inicialmente mostrar para os alu-
nos alguns dicionários impressos e, se possível, on-line, 
explicando que os dicionários trazem o significado 
das palavras.

Eles estão organizados na ordem do alfabeto, para 
facilitar a localização das palavras.

Procure algumas palavras sugeridas pelos alunos e 
leia o verbete.

2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no glossário.

a) Pergunte à turma que significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a imagem corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.

d) Leia para eles as definições de cada palavra.
e) Embora algumas palavras tenham outros significados 

além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado, podem ser exploradas as 
seguintes frases:

• Vamos dançar no arraial?
• Você conhece o povoado Arraial d’Ajuda, na Bahia?
• O galho da árvore quebrou.
• Ontem quebrei um galho para meu amigo.
• O passarinho colocou seus ovos no ninho.
• Depois do trabalho, vou descansar no meu ninho.
• O papagaio é uma ave muito bonita.
• É preciso tomar cuidado ao empinar papagaio.
• A galinha soltou uma pena de seu corpo.
• Que pena! O brinquedo quebrou.
• Você conhece a dança do pezinho?
• O bebê tem um pezinho lindo.
• O coelho está na toca.
• Quer conhecer minha toca?
• O atleta está se preparando para saltar do trampolim.
• O filme serviu de trampolim para o sucesso do artista.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 1

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1. Discrimina e pronuncia corretamente os sons propostos pelo professor.

2. Compreende as orientações do professor sobre as regras de jogos e brincadeiras.

3. Compreende o enredo de histórias narradas pelo professor.

4. Ao recontar histórias, demonstra coerência e capacidade de manter a sequência temporal. 

5. Realiza as brincadeiras e atividades motoras com equilíbrio corporal.

6. Coordena a voz e os movimentos corporais ao cantar e recitar músicas e parlendas.

7. Consegue segurar e manipular objetos pequenos.

8. Distingue a variedade de traçados propostos e os faz procurando acompanhá-los.

9. Distingue e pronuncia corretamente os sons das vogais.

10. Memoriza e recita pequenos textos.

11. Percebe diferenças entre grandezas, como comprimento, tamanho, massa e volume.

12. Demonstra ter noções de localização espacial. 

13. Conhece a sequência numérica de 1 a 10.

14. Demonstra interesse por novos conhecimentos e informações.

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante dos desafios propostos.

7. Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.
8. Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.
9. Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).
10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 2

Introdução
O segundo capítulo avança no conhecimento fonê-

mico, trabalhando os sons das letras A, B, C, D, E, F, G, H e 
I no início das palavras. As atividades solicitam que os alu-
nos pronunciem os sons das letras, digam palavras que se 
iniciam por esses sons e analisem palavras para verificar se 
começam com esses sons. Ao mesmo tempo que chama a 
atenção para os sons das letras, o capítulo apresenta sua 
forma e propõe o traçado, atendendo assim ao objetivo 
de construir o sistema alfabético.

Nas atividades do capítulo voltadas para a expressão 
oral, o aluno tem a oportunidade de ampliar seu vocabu-
lário e praticar requisitos fundamentais para a escrita de 
um texto, como a coesão textual e o conhecimento da sin-
taxe. Essas atividades incluem ouvir histórias, conversar 
sobre elas, responder a perguntas do professor e recontar 
as histórias ouvidas. Com isso, os alunos desvendam a 
sequência de fatos e as intenções dos personagens, reco-
nhecem o espaço e o tempo em que as narrativas ocorrem 
e colocam em prática esses conhecimentos produzindo 
oralmente um texto.

O capítulo dá continuidade à prática da coordenação 
motora fina, requisito para a escrita em seu aspecto mecâ-
nico. Concomitantemente, propõe atividades de escrita 
e leitura emergentes, estimulando os alunos a construir 
suas hipóteses sobre o princípio alfabético – a correspon-
dência entre o som falado e a letra escrita.

Os diversos gêneros textuais explorados nas ativida-
des do capítulo ampliam esse contato, construindo um 
repertório com características específicas: trava-línguas, 
contos, receitas, músicas e parlendas.

Os temas propostos no capítulo permitem que os alu-
nos ampliem o conhecimento de si e do mundo em que 

vivem, reflitam sobre ele e tenham suas opiniões, com 
base em informações. Alguns desses temas são alimentos, 
animais, esportes, noções de educação financeira, sempre 
de maneira lúdica, com jogos e brincadeiras.

Em Numeracia, as atividades do capítulo propõem 
situações lúdicas visando à consolidação das ideias 
de quantidade e contagem dos números de 1 a 9. Ao 
mesmo tempo, há atividades voltadas para a represen-
tação dessas ideias abstratas por meio de desenhos e 
de algarismos.

Pede-se aos alunos que desenhem certa quanti-
dade de flores ou peixes, por exemplo, de forma a 
visualizar as unidades contidas em uma quantidade. Em 
seguida, eles representam a quantidade total usando 
um algarismo. 

Esses requisitos essenciais para o desenvolvimento do 
pensamento matemático são trabalhados em atividades 
lúdicas, com ilustrações, fotos e reprodução de pinturas, 
e também em atividades que envolvem a manipulação 
de objetos concretos.

Propõe-se a contação da história “Os Três Porquinhos”, 
com o objetivo de familiarizar os alunos com a ideia de 
quantidade e de sequência em uma abordagem inter-
disciplinar.

As atividades do capítulo trabalham ainda compa-
rações entre grandezas: quantidade, tamanho e distân-
cia, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de 
observar e comparar. Ao isolar um atributo para fazer a 
comparação do tamanho, por exemplo, os alunos estão  
realizando operações cognitivas essenciais para o pensa-
mento matemático.
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Página 32: Traçados 

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  
 EI03CG05  EI03ET06.

DONA BARATINHA VAI SE CASAR. 
VAMOS FAZER UMA CALDA DE CHOCOLATE 
PARA O BOLO?

A CALDA ESTÁ BEM CHEIROSA. CUBRA 
O PONTILHADO.

PINTE O MACACO. DEPOIS, TENTE ASSOBIAR.

PINTE COM GIZ DE CERA O CAMINHO 
DA GALINHA. DEPOIS, PULE IMITANDO A 
GALINHA.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

ES
TÚ

D
IO

M
IL
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Para início de conversa
Como aquecimento, sugere-se a contação da história  

O casamento da Dona Baratinha, que se encontra no 
Material Digital para Professor. É interessante propor as 
interações sugeridas nas instruções e acrescentar outras. 

Desenvolvendo a atividade
O traçado proposto na página do livro, no contexto da 

escrita emergente, trabalha a coordenação motora fina. 
Antes de fazer o traçado no papel, o aluno pode fazê-lo 
no ar com o dedo, conforme indicado. 

Fique atento: Se o aluno encontrar dificuldade em 
traçar a espiral dos movimentos da colher, observe 
inicialmente se ele está segurando o lápis pela pre-
ensão tripoide, utilizando os dedos polegar, indica-
dor e médio. Como cada criança é única, respeite o 
tempo de cada uma delas. Apresente atividades de 
coordenação motora que reforcem a musculatura de 
braços e mãos.

Propostas de ampliação
1. Pergunte aos alunos quantas panelas há na página. 

Peça que mostrem a quantidade com os dedos.
2. Estão disponíveis na internet diversas músicas 

compostas para a história O casamento da Dona 
Baratinha. 

3. Proponha aos alunos que tragam de casa uma receita 
que a família costuma preparar. Chame a atenção dos 
alunos para observar como ocorre a transformação 
dos ingredientes no preparo de uma receita.

4. Veja a possibilidade de fazer uma oficina culinária 
com algumas dessas receitas para motivar os alunos 
a respeitar diferentes culturas e modos de vida.

5. Um site interessante sobre a cozinha folclórica pode 
ser acessado em: https://livro.pro/ypc4m4 (Acesso 
em: 12 ago. 2020).

Página 33: Coordenação motora

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02  
e EI03EF07.

NO CASAMENTO DA DONA BARATINHA, O 
MACACO TEM FOME E A GALINHA DÁ PINOTE.

PINTE O MACACO. DEPOIS, TENTE ASSOBIAR.

MEIO-DIA

MACACO ASSOBIA.

PANELA NO FOGO,

BARRIGA VAZIA.
(FOLCLORE.)

PINTE COM GIZ DE CERA O CAMINHO 
DA GALINHA. DEPOIS, PULE IMITANDO A 
GALINHA.

GALINHA CHOCA

COMEU MINHOCA.

SAIU PULANDO

QUE NEM PIPOCA.
(FOLCLORE.)

ES
TÚ

D
IO

M
IL

GALINHA CHOCA

COMEU MINHOCA.

SAIU PULANDO

QUE NEM PIPOCA.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

ES
TÚ

D
IO

M
IL

PRODUÇÃO PESSOAL.
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Para início de conversa
Como aquecimento, é interessante ensinar aos alunos 

a parlenda a seguir:
Quem cochicha o rabo espicha.
Come pão com lagartixa.

(Folclore.)

Desenvolvendo a atividade
1. Leia para os alunos as parlendas da página. Pergunte: 

Para continuar rimando, o que poderíamos dizer 
depois de “Meio-dia, macaco assobia”?. Os alunos 
poderão dizer, por exemplo: Debaixo da pia; Dentro 
da bacia; Ao lado da tia.

2. Proponha aos alunos que assobiem. Oriente-os a res-
peitar o esforço de cada um explicando que o que vale 
é a tentativa. Uma ideia é substituir o som do assobio 
pela fala “fiu, fiu”, para quem não conseguir. 

3. Proponha aos alunos que pulem, imitando a galinha 
que pulou como pipoca.

4. Leia mais curiosidades sobre o assobio em: https://
livro.pro/2rwna8 (Acesso em: 23 ago. 2020).

Fique atento: Colorindo figuras menores e com deta-
lhes, o aluno vai melhorando a coordenação motora 
fina. Observe como os alunos realizam a tarefa. Trace 
um caminho sinuoso na lousa e peça ao aluno que 
percorra esse caminho com a mão, para ajudá-lo na 
percepção do traçado.

Propostas de ampliação
1. A parlenda Galinha choca pode ser um estímulo para 

uma atividade corporal: enquanto recitam, os alunos 
pulam, mantendo a coordenação entre a voz e os 
movimentos corporais.

2. Proponha uma oficina a partir de materiais recicláveis. 
Há várias sugestões na internet. É possível construir 
chocalhos, reco-recos e maracás a partir de garrafas 
PET. Com a bandinha formada, ensaie com os alunos 
uma música conhecida.

3. Proponha aos alunos uma encenação do casamento 
da Dona Baratinha com a apresentação da banda 
na festa. 

Página 34: Letra A

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03EF01.

ABACATE
abacate

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO A ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO DO CAROÇO. DEPOIS, 
PINTE O ABACATE.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO B ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA OS PONTILHADOS PARA COMPLETAR  
OS DESENHOS. DEPOIS, DEIXE AS BOLAS 
BEM COLORIDAS.

BELH

TRACE O B NAS PALAVRAS. TRACE O A NAS PALAVRAS. 
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos se já comeram abacate. Explique 

que essa fruta pode ser consumida fatiada, amassada ou 
batida no liquidificador. 

Desenvolvendo a atividade
1. Nesse momento, o objetivo principal é privilegiar o 

som das letras e o trabalho com uma forma mais sen-
sorial do traçado delas. Por esse motivo, inicialmente, 
optou-se somente pela apresentação da letra na 
forma bastão. Peça aos alunos que deslizem o dedo 
no traçado da letra. Depois, oriente-os a pintar a letra.

2. Sugerimos que a caixa de areia seja utilizada em 
todas as atividades que explorem o traçado de letras. 
A caixa de areia é ideal para a fase de pré-escrita 
e prepara os alunos para a etapa seguinte de ler e 
escrever. Antes de começar a escrever no papel, a 
proposta é desenvolver mobilidade, destreza e força 
na mão, nos dedos e no pulso. O aluno interioriza 
melhor o aprendizado quando a escrita é trabalhada 
de forma mais sensorial, sem a dificuldade do traço, 
pois utilizará os dedos como ferramenta natural e 
que domina bem, antes de ter que controlar um lápis. 
Trabalhe também a escrita dos números nessa caixa.  
A caixa de areia é encontrada no mercado, mas pode 
ser facilmente construída em um recipiente retangu-
lar que não permita o escape da areia.
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3. Explique aos alunos que o abacate é uma fruta com 
caroço grande. Peça que tracem o caroço e pintem.

Para desenvolver a consciência fonológica com enfo-
que no som /a/ os alunos podem pronunciar atentamente 
o nome das figuras da página para que percebam o 
som /a/ inicial. Pergunte se algum deles tem o nome 
iniciado com esse som e escreva os nomes na lousa. 
Solicite que os alunos tracem a letra A nas palavras.

Pergunte se conhecem outras palavras iniciadas com 
o mesmo som. Fixe na sala de aula o cartaz da Letra A, 
do Material Digital para Professor.

4. A consciência fonológica pode ser ampliada com a 
ficha da Letra A, do Material Digital para Professor. 

Fique atento: Se necessário, reforce com os alunos o 
som /a/. Verifique se eles têm dificuldade de identifi-
car o /a/ no início das palavras e nos nomes apresen-
tados. Dê uma atenção especial para alunos que apre-
sentem alguma dificuldade. Identifique se há algum 
problema relacionado à audição. Reforce o traçado da 
letra pedindo ao aluno que repita o traçado na caixa 
de areia. Proponha também a construção da letra A 
com massinha de modelar.

Propostas de ampliação
1. Observando o caroço do abacate na página, os alunos 

podem perceber que ele é grande, quando compa-
rado ao caroço do pêssego, por exemplo. Aproveite 
para reforçar as noções de grande e pequeno.

2. A derivação das palavras é um importante recurso 
para o desenvolvimento do vocabulário. Esse pro-
cesso pode ser praticado com esta atividade oral: você 
diz o nome de uma fruta e os alunos dizem o nome 
da árvore em que ela nasce. É interessante trabalhar 
especialmente com nomes de frutas mais comuns na 
região. ( Exemplos: abacate-abacateiro; caju-cajueiro; 
manga-mangueira; maçã-macieira).

Página 35: Letra B

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01  
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06 e EI03EF07  
 EI03ET03.

BOLA
bola

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO B ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA OS PONTILHADOS PARA COMPLETAR  
OS DESENHOS. DEPOIS, DEIXE AS BOLAS 
BEM COLORIDAS.

ANANA ONÉOI

TRACE O B NAS PALAVRAS. 
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos quais são seus brinquedos favo-

ritos e com quem gostam de brincar. Converse também 
sobre as diversas brincadeiras e jogos que usam bola 
(futebol, vôlei, pingue-pongue, boliche, bolinha de gude). 

Em seguida, pergunte se algum dos alunos tem o 
nome iniciado com o som /b/ e escreva os nomes na lousa.

Desenvolvendo a atividade
1. Para trabalhar a consciência fonológica do som /b/, 

os alunos podem pronunciar lentamente as pala-
vras propostas na página, percebendo o som inicial. 
Fixe na sala de aula o cartaz da Letra B, do Material 
Digital para Professor.

2. Proponha a atividade da ficha da Letra B, do Material 
Digital para Professor. 

3. Oriente os alunos a completar o traçado das bolas e 
só depois fazer a pintura. Depois, solicite que realizem 
o traçado da letra B nas palavras.

4. Incentive o aluno a produzir uma história oral sobre 
um jogo de bola e contar para os colegas da turma.

Fique atento: Verifique se algum aluno apresenta 
dificuldade em identificar o /b/ no início das palavras. 
Proponha o traçado da letra na caixa de areia e a cons-
trução do B com massinha. Procure motivar o aluno 
detectando as áreas de interesse dele, propondo, por 
exemplo, a construção em massinha de um brinquedo 
que comece por B.
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Propostas de ampliação
1. Que nomes iniciam com o som /b/? Os alunos podem 

citar os próprios nomes ou de amigos e familiares. É 
uma boa oportunidade para trabalhar a identidade, 
falando sobre os apelidos (exemplos: Beatriz-Bia, 
Roberto-Beto).

Incentive os alunos a dizer se têm algum apelido e se 
gostam de ser chamados desse modo.

2. Pergunte aos alunos com que som começa a palavra 
BORBOLETA. Depois eles podem dizer tudo o que 
sabem sobre esse animal e fazer uma pesquisa. 
Oriente sobre a necessidade de estar acompanhado 
de um adulto. Solicite que compartilhem o que des-
cobriram com os colegas.

É interessante ampliar esse tema com atividades 
artísticas:
a) Cantar a música Borboletinha:

É importante incentivar os alunos a aprender a música 
e cantar em casa para os familiares, favorecendo o diálogo 
com adultos de sua casa.

b) Dê a cada aluno uma folha de sulfite com o desenho 
de um contorno de borboleta.

Os alunos pintam com guache uma das asas da borbo-
leta e, antes que a tinta seque, dobram a página ao meio 
para carimbar a pintura do lado oposto, fazendo assim 
uma figura que lembra uma figura simétrica.

3. Este jogo oral pode ser feito com o som /b/ e com os 
demais sons das letras do alfabeto. Para jogar, você dá 
algumas pistas e os alunos adivinham qual é a palavra. 
Por exemplo:

• Estou pensando em um objeto. O nome dele começa 
com o som /b/.

• É usado para amarrar pacotes.
• Geralmente é comprado em forma de rolo.
• Também serve para tecer tapetes de crochê.

(Barbante.) 

4. Em um dia de tempo bom, os alunos podem fazer 
bolinhas de sabão no pátio da escola. Depois da ativi-
dade, é interessante incentivá-los a falar o que sentem 
ao ver a bolinha flutuando no ar, subindo cada vez 
mais. E quando ela estoura? Qual a sensação?

5. Escreva na lousa algumas palavras para que os alunos 
digam se o som inicial é B. O enfoque nesse momento 
é a identificação dos fonemas (sons), não a escrita. Leia 
cada palavra enfatizando o som inicial.

Página 36: Letra C

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04 EI03CG01  EI03EF01 e 
EI03EF02.

COBRA
cobra

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO C ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO DO CAMINHO QUE A 
COBRA FAZ PARA SUBIR NO PÉ DE LIMÃO.

TRACE O C NAS PALAVRAS.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO D ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

DUDA JOGOU O DADO. O DADO PULOU 
PARA CÁ E PARA LÁ. CUBRA O TRACEJADO 
DO MOVIMENTO DO DADO.

TRACE O D NAS PALAVRAS.

INDIQUE A QUANTIDADE DOIS USANDO OS 
DEDOS DA MÃO.
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado com o som /k/ e escreva os nomes na lousa.
Em seguida, como aquecimento para a atividade, os 

alunos podem aprender a cantiga A cobra não tem pé, 
facilmente encontrada na internet, fazendo gestos com as 
mãos para acompanhar o movimento descrito na música. 
Chame a atenção para as rimas, perguntando que partes 
da música terminam com o mesmo som.

Desenvolvendo a atividade
1. O enfoque fonológico desta página é o som /k/ asso-

ciado à letra C no início das palavras. Fixe na sala de 
aula o cartaz da Letra C do Material Digital para Pro-
fessor. Antes de fazer os traçados indicados, os alunos 
podem traçar a letra C no ar ou em caixas de areia, 
ou ainda usar massinha de modelar para reproduzir a 
forma dessa letra.

2. A consciência fonológica pode ser ampliada com 
o uso da ficha da Letra C do Material Digital para 
Professor.

3. Antes de traçar a letra no início de cada palavra da 
página, peça que digam o nome das frutas e pergunte 
se começam com o mesmo som.

4. O som /k/ pode ser encontrado em outras pala-
vras iniciadas com C. Peça que citem algumas pala-
vras que iniciem com esse mesmo som. Os alunos 
poderão citar palavras como QUEIJO ou QUADRADO. 
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Neste momento, basta explicar que essas palavras se 
iniciam com o mesmo som mas são escritas de outro 
modo. Pode-se escrevê-las na lousa para demonstrar 
a escrita.

5. Solicite que cubram o tracejado que a cobra faz para 
subir na árvore e, depois, façam o traçado da letra 
C nas palavras. Sugira que citem outras frutas que 
conheçam, mesmo que iniciadas com outros sons.

Fique atento: Verifique se o aluno está atento ao 
som que a letra apresentada representa. A habilidade 
de estar conscientemente atento aos sons da fala se 
correlaciona com o sucesso na aquisição da leitura e 
escrita (Seabra e Capovilla, 2010, p. 121.) Caso neces-
sário, proponha atividades que reforcem a atenção, 
como o jogo “Troca de pessoas”. Os alunos devem 
se posicionar em círculo e todos devem memorizar 
a posição dos colegas nessa roda. Uma criança sai 
da sala e dois alunos trocam de posição no círculo. 
O aluno que saiu da sala retorna e deve identificar 
onde ocorreu a troca. Essa é considerada uma ótima 
brincadeira para trabalhar a concentração.

Proposta de ampliação
1. Proponha aos alunos a seguinte brincadeira com a 

criação de rimas. A partir da cantiga A cobra não 
tem pé, faça a recitação com os alunos suprimindo 
a palavra limão e proponha que eles encontrem 
outra palavra para rimar com mão. Por exemplo: 
mamão (pezinho de mamão). Repita a quadrinha 
várias vezes sempre desafiando os alunos a encontrar 
outra palavra. Por exemplo: agrião, feijão, melão etc.

2. Peça aos alunos que recitem a parlenda Corre, cutia, 
com ênfase no som inicial /k/ das palavras.

3. Escreva em pedaços de papel as palavras a seguir. 
Sorteie duas e pergunte aos alunos se elas começam 
com o mesmo som. Pronuncie cada palavra pausada-
mente, destacando o som inicial:

PATO PORTA CASA CADEIRA 
CAMELO CORDA SAPO SAPATO
PENTE POLVO ABACATE ABACAXI 
BANANA BONECA LIVRO LUVA 
MALA MEIA

Dica de leitura: Apresente aos alunos algumas can-
tigas e parlendas do livro O tesouro das cantigas 
para crianças, organizado por Ana Maria Machado 
(São Paulo: Zit, 2009). Mostre as ilustrações, feitas por 
Cláudio Martins, e sugira que as descrevam e digam 
o que sentem ao olhar para elas. O livro é acompa-
nhado de um CD.

Página 37: Letra D

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03EF01 e EI03EF02  EI03ET07.

DADO
dado

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO D ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

DUDA JOGOU O DADO. O DADO PULOU 
PARA CÁ E PARA LÁ. CUBRA O TRACEJADO 
DO MOVIMENTO DO DADO.

TRACE O D NAS PALAVRAS.

INDIQUE A QUANTIDADE DOIS USANDO OS 
DEDOS DA MÃO.
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade da página, pergunte 

aos alunos se já viram um dado e peça que o descrevam. 

Desenvolvendo a atividade
1. O enfoque fonológico desta atividade é o som /d/ no 

início das palavras. Fixe na sala de aula o cartaz da 
Letra D do Material Digital para Professor.

2. Antes de cobrir com lápis o pontilhado dos pulos do 
dado, os alunos podem fazer o movimento com o 
dedo no ar, para cima e para baixo.

3. Proponha a ficha da Letra D do Material Digital para 
Professor, iniciando sempre com a exploração oral do 
nome das figuras, com ênfase no som da letra inicial.

4. Solicite que tracem a letra D nas palavras. Estimule 
o aluno a representar a quantidade dois usando os 
dedos da mão.

5. Proponha aos alunos um jogo de aliteração. Os alunos 
sentam-se em roda e, usando uma fórmula de escolha, 
sorteia-se quem inicia o jogo. O aluno deve falar uma 
palavra que comece por D. Por exemplo: dado. O aluno 
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seguinte, no sentido horário, diz outra palavra. Por 
exemplo, Diego. Se o aluno da vez não lembrar de 
nenhuma palavra, mas algum aluno da roda souber, 
eles devem trocar de lugar. Prossegue-se assim até que 
tenham esgotado as possibilidades dentro do repertório 
de palavras que eles conhecem. O aluno da vez pode 
propor outra palavra e o jogo prossegue a partir da letra 
inicial da nova palavra. Esse jogo requer atenção e con-
centração, desenvolve a oralidade, a memória e a late-
ralidade, além de permitir a ampliação do vocabulário.

Fique atento: A observação do desempenho do 
aluno deve ser constante. Assim, se algum aluno apre-
sentar dificuldade na identificação do som /d/ ou no 
traçado da letra, procure identificar a origem dessas 
dificuldades e reforce individualmente o trabalho com 
esse aluno. Proponha atividades divertidas e lúdicas 
para motivar o aluno. Veja sugestões no Material 
Digital para Professor.

Propostas de ampliação
1. Traga um ou mais dados para a sala de aula e desafie 

os alunos a mostrar as faces do dado na ordem cres-
cente. Desafie-os a mostrar as faces do dado na ordem 
crescente de 1 a 6 bolinhas.

2. Recorte pedaços de cartolina e faça fichas com as 
palavras a seguir, para fazer um jogo com a turma.

PENTE PATO FACA LUA 
COELHO DENTE SAPATO VACA 
RUA ESPELHO LEÃO BONECA 
SOL AVIÃO SALADA PAVÃO 
PETECA ANZOL CAMINHÃO FEIJOADA

Leia cada palavra para os alunos. Explique que o obje-
tivo do jogo é formar pares de palavras que terminam 
com o mesmo som.
a) Em cada rodada participam três alunos. Cada um 

deles sorteia uma ficha.
b) Diga as três palavras sorteadas, enfatizando o som final, 

e pergunte: Quais delas terminam com o mesmo som?.

Para que todos vejam as fichas, os alunos participan-
tes podem ficar à frente dos demais.

3. Escreva na lousa algumas palavras para que os 
alunos digam se o som inicial é /d/. O enfoque neste 
momento é a identificação dos fonemas (sons), por 
isso é importante ler cada palavra pausadamente, 
para que os alunos percebam o som inicial.

DISCO DUCHA DINHEIRO
DAMASCO DADO NUVEM
GATO TITIA TUBARÃO

Página 38: Letra E

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF07  EI03ET07.

FAÇA O SOM DO MOSQUITO VOANDO.

TRACE O E NA PALAVRA. 

ELEFANTE
elefante

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO E ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

O ELEFANTE ESPIRROU E O MOSQUITO 
VOOU DA TROMBA PARA BEM LONGE. 
CUBRA O PONTILHADO E TRACE O VOO DO 
MOSQUITO.

L FANT

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO F ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

TRACE OS MOVIMENTOS DA FOCA.

FO
U

R 
O

A
KS

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

ES
TÚ

D
IO
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MOSQUITO.

ES
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M
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TRACE O F NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Faça a leitura com a turma da quadrinha a seguir, 

enfatizando o som final dos versos.
Lá vem ele, o elefante.
Pisa forte, treme o chão.
Sempre muito elegante
Ergue a tromba em saudação.

(Texto elaborado para esta obra.)

Pergunte o que a quadrinha conta sobre o elefante. 
Como ele é? O que ele faz?

Desenvolvendo a atividade
1. É interessante que os alunos percebam que a palavra 

ELEFANTE começa e termina com o mesmo som. Pro-
nuncie pausadamente a palavra e peça que repitam 
observando esses sons. Fixe na sala de aula o cartaz 
da Letra E do Material Digital para Professor.

2. Em seguida, os alunos podem traçar o pontilhado do 
voo do mosquito.

3. Estimule os alunos a reproduzir o som do mos-
quito voando.

4. Leia a palavra e peça aos alunos que tracem a letra E 
em todas as vezes que ela aparece.

Fique atento: Os alunos costumam ter uma curiosi-
dade natural sobre as palavras de sua língua. Obser-
vando como os alunos reagem às atividades propostas, 
é possível propor atividades que despertem o interesse 
coletivo e envolvam todos os alunos. Procure diversi-
ficar as atividades, alternando pintura, desenho, jogos 
de memória e de desenvolvimento da coordenação 
motora e de orientação espacial, entre outras.
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Propostas de ampliação
1. Trabalhe com os alunos a ficha da Letra E do Material 

Digital para Professor. Proponha que citem outras 
palavras iniciadas com o som /e/. Escreva-as na lousa e 
repita com eles. Pergunte também se algum aluno tem 
o nome iniciado com esse som e escreva-o na lousa.

2. A parlenda Um elefante incomoda muita gente 
exercita a atenção, a memória fonológica e a conta-
gem. Os alunos podem aprendê-la e brincar em casa 
com os familiares.

No Material Digital para Professor você encontra o 
cartaz Elefantinho com a letra da música e a ilustração 
correspondente. Fixe o cartaz na lousa ou em outro 
lugar visível e cante com os alunos, chamando a atenção 
para o número e acompanhando a contagem da palavra 
INCOMODA com os dedos da mão. Ao final, pergunte: 
“E se houvesse mais um elefante, como seria a música?”.

3. Escreva na lousa algumas palavras para que os alunos 
digam se o som inicial é /e/. O enfoque neste momento 
é a identificação dos fonemas (sons), não a escrita. Leia 
cada palavra pausadamente, para que os alunos per-
cebam o som inicial.

Página 39: Letra F

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG05;  EI03TS02 e 
EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF07.

FOCA
foca

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO F ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

TRACE OS MOVIMENTOS DA FOCA.
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TRACE O F NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Desafie os alunos com a seguinte adivinha:

O que é, o que é?
Tem bigodes como o gato,
Vive em águas geladas.
Para mostrar sua força
O que ela faz? Bate palmas. (Resposta: foca.)

Proponha a seguir mais algumas adivinhas divertidas:
O que é, o que é?
Corta e pica, faz fatia.
Está na gaveta, está na pia. (Resposta: faca.)

Em família: Sugira aos alunos que memorizem as 
adivinhas para brincar com os familiares.

Desenvolvendo a atividade
1. As atividades da página enfocam a consciência fono-

lógica com ênfase no som /f/ no início das palavras. 
Fixe na sala de aula o cartaz da Letra F do Material 
Digital para Professor e pergunte se algum aluno tem 
o nome iniciado com esse som.

2. Proponha aos alunos que pronunciem a palavra FOCA 
com atenção ao som inicial /f/. Depois converse um 
pouco sobre esse animal.

3. Oriente os alunos a percorrer com o dedo os movi-
mentos da foca. Em seguida, peça que cubram o 
traçado com lápis.

4. Leia cada palavra pausadamente – FACA, FIGO e 
FOLHA –, enfatizando o som inicial, antes de pedir aos 
alunos que tracem o F.

Fique atento: Relembramos que a observação do 
aluno em sala de aula é tarefa diária do professor e 
que cada aluno é único e deve ser observado de forma 
individualizada. Respeite o ritmo de cada aluno, mas 
atente para as possíveis dificuldades que ele apre-
sentar. Ofereça atividades diversificadas e ligadas aos 
interesses do aluno.

Propostas de ampliação
1. A consciência fonológica pode ser ampliada com o 

uso da ficha da Letra F do Material Digital para Profes-
sor. Explique o significado das palavras que os alunos 
não conhecerem, promovendo assim uma ampliação 
do vocabulário.

2. Use o cartaz A banda da bicharada, do Material 
Digital para Professor, para trabalhar rimas.

Inicialmente, os alunos podem observar a figura e 
descrevê-la. Em seguida, mostre cada animal e pergunte 
quem é ele e que instrumento ele toca. Explique que o 
nome do animal e o do instrumento terminam com o 
mesmo som. Por exemplo:
• O que a borboleta toca? Dê um tempo para que os 

alunos respondam. A BORBOLETA toca CORNETA.
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Faça o mesmo com CUTIA/BATERIA, JAGUATI-
RICA/CUÍCA.

Depois, leia o poema inteiro em sequência.

3. Aproveite para ouvir com os alunos os sons dos instru-
mentos que são apresentados na banda da bicharada. 
É possível encontrar facilmente na internet os áudios 
correspondentes.

4. Escreva na lousa algumas palavras para que os alunos 
digam se o som inicial é /f/. O enfoque neste momento 
é a identificação dos fonemas (sons), não a escrita. 
Leia cada palavra pausadamente, para que os alunos 
percebam o som inicial.

FADA FITA VULCÃO
VOTO FEIJÃO FERRO
FUMAÇA FOTO FARMÁCIA

Página 40: Letra G

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e 
EI03EF09

GATO
gato

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO G ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

TRACE OS BIGODES DOS GATOS.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO H ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PINTE MAIS MANCHAS NA HIENA.

TRACE O H NAS PALAVRAS.
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ESCREVA UM NOME QUE VOCÊ DARIA A 
UM GATO.

RESPOSTA PESSOAL.

TRACE O G NAS PALAVRAS.

ALINHA
40
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Para início de conversa
Leia para os alunos o trava-língua a seguir e desafie-os 

a repetir bem depressa.
Gato escondido
Com o rabo de fora,

Tá mais escondido
Que rabo escondido
Com gato de fora.

(Folclore.)

Em família: Incentive os alunos a memorizar o trava-
-língua para brincar com os familiares em casa.

Desenvolvendo a atividade
1. As atividades da página enfocam a consciência fono-

lógica com ênfase no som /g/ no início das palavras. 
Fixe na sala de aula o cartaz da Letra G do Material 
Digital para Professor e pergunte se algum aluno tem 
o nome iniciado com esse som.

2. É importante que os alunos possam apreciar a obra Gato 
e Pássaro, de Paul Klee, durante o tempo necessário. É 
provável que localizem o pássaro desenhado na testa 
do gato. Incentive uma conversa a respeito, a escolha 
de um nome para o gato e o registro desse nome.

3. Oriente os alunos a percorrer com o dedo o traçado 
dos bigodes de cada gato. Em seguida, peça que 
cubram o traçado com lápis.

4. Leia para os alunos as palavras GALINHA e GALO e 
peça que repitam, prestando atenção ao som inicial 
das palavras. Pergunte se sabem o feminino destes 
nomes e de outros animais (rato-rata; leão-leoa; boi-
-vaca, por exemplo). Solicite que tracem a letra G 
nas palavras.

Fique atento: Observe se há alunos com dificulda-
des de se manterem atentos aos sons da fala, pois 
essa capacidade está diretamente relacionada com a 
aquisição da leitura e da escrita. Proponha atividades 
que reforcem a atenção. Jogos de memória podem 
ser utilizados com esse propósito.

Propostas de ampliação
1. A consciência fonológica pode ser ampliada com uso 

da ficha da Letra G do Material Digital para Professor. 
Explique o significado das palavras que os alunos 
não conhecerem, fazendo assim uma ampliação do 
vocabulário.

2. Conte aos alunos a história O Gato de Botas, ilustrada 
no Material Digital para Professor:

3. Proponha aos alunos esta adivinha:

O que é, o que é?
Passeia de noite
Dorme de dia,
Gosta de leite
e de carne fria. (Resposta: gato ou gata.)

4. Apresente aos alunos a música Gatinha parda, facil-
mente encontrada na internet, para que cantem 
enquanto dançam em roda no pátio.
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5. Escreva na lousa algumas palavras para que os 
alunos digam se o som inicial é /g/. O enfoque neste 
momento é a identificação dos fonemas (sons), não a 
escrita. Leia cada palavra pausadamente, para que os 
alunos percebam o som inicial.

GALINHA COLA BOLA
GOLA GADO GOIABA
GURI GARFO GOMA

Página 41: Letra H

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF05, 
EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET06.

HIENA
hiena

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO H ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PINTE MAIS MANCHAS NA HIENA.

TRACE O H NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre a hiena. Talvez alguns 

alunos já conheçam esse animal, personagem de várias 
animações. Explique que a hiena costuma viver em gru-
pos de mais de quarenta animais; algumas espécies têm 
um grito parecido com a risada humana. 

Desenvolvendo a atividade
1. As atividades da página trabalham a consciência fono-

lógica com ênfase no som da vogal que se segue à letra 
H no início das palavras. Fixe na sala de aula o cartaz da 

Letra H do Material Digital para Professor e pergunte 
se algum aluno tem o nome iniciado com essa letra. 
Explique que a letra H não tem som. Assim, o som 
inicial da palavra será o da letra que está junto do H.

2. Oriente os alunos a traçar a letra H em uma caixa de 
areia. Eles também podem usar massinha de modelar 
para fazer essa letra.

3. Em seguida, os alunos podem pintar mais man-
chas no corpo da hiena desenhada na página. 
Solicite que tracem a letra nos nomes das crianças.

Fique atento: Observe se os alunos conseguem iden-
tificar o som das vogais no início das palavras, uma 
vez que o H não tem som. Se os alunos apresentarem 
dificuldade nessa atividade, retome o trabalho com 
o som das vogais.

Propostas de ampliação
1. A consciência fonológica pode ser ampliada com 

o uso da ficha da Letra H do Material Digital para 
Professor. Explique o significado das palavras que os 
alunos não conhecerem, fazendo assim uma amplia-
ção do vocabulário.

2. Proponha aos alunos a organização de uma Semana 
de Histórias, com uma atividade por dia:

a) Assistam ao filme O Rei Leão, que tem uma hiena como 
personagem. Depois do filme, conversem sobre a 
história e os personagens. Faça perguntas sobre as 
passagens que mais chamaram a atenção dos alunos.

b) Conte a história A Bela Adormecida, disponível no 
Material Digital para Professor.

Em seguida, proponha que todos juntos recontem 
a história, relembrando as passagens mais importantes.
c) Proponha aos alunos a criação coletiva de uma histó-

ria com um hipopótamo como personagem. Solicite 
que pintem a figura da ficha Hipopótamo, disponível 
no Material Digital para Professor. Em seguida, oriente 
a criação da história com perguntas como estas:

• Qual é o nome do hipopótamo da história?
• Onde essa história acontece?
• O que acontece com o hipopótamo?
• Como a história termina?

Escreva a história na lousa conforme ela é criada. A cada 
passagem nova, releia para os alunos o que já foi escrito.
d) Se os alunos tiverem algum familiar ou conhecerem 

alguém que tenha um dos nomes escritos na página, 
peça que falem um pouco sobre essa pessoa. Caso 
não conheçam ninguém, estimule-os a contar um 
pouco mais sobre um familiar.

e) Disponibilize alguns livros infantis para que os alunos 
folheiem e escolham os que mais despertaram seu 
interesse. Leia para eles os livros selecionados. 
Algumas sugestões:

• CARREIRÃO, Luiza Lehmkuhl. Elisa e Filomena. Belo 
Horizonte: Fino Traço, 2018.
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• COUSINS, Lucy. A casinha de brincar da Ninoca. São 
Paulo: Ática, 2008.

• COUSINS, Lucy. O sítio da Ninoca. São Paulo: Ática, 2004.

• OBERG, Silvia (Org.). Um livro pra gente morar. Curitiba: 
Positivo, 2020.

3. Escreva na lousa algumas palavras para que os alunos 
percebam a presença da letra inicial H. Conforme lê 
cada palavra, indique a vogal que será pronunciada 
como o som inicial da palavra, uma vez que nessas 
situações o H não é pronunciado.

HOJE HARPA HORA
HOMEM HUMOR HORTA
HISTÓRIA HOTEL HOSPITAL

Página 42: Letra I

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06 e EI03EF07.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO I ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

DESENHE UM COQUEIRO NA ILHA.
PRODUÇÃO PESSOAL.

ILHA
ilha

TRACE O I NAS PALAVRAS.

CIRCULE NA CANTIGA A PALAVRA QUE DÁ 

NOME À .

A BARATA DIZ QUE TEM

SETE SAIAS DE FILÓ.

É MENTIRA DA BARATA,

ELA TEM É UMA SÓ.

HA, HA, HA, HO, HO, HO,

ELA TEM É UMA SÓ.
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos como é uma ilha. Deixe que 

expressem livremente suas ideias. Explique que ilha é 
uma porção de terra que tem água em toda a sua volta.

Seria interessante trabalhar com os alunos a seguinte 
quadrinha para explorar as rimas.

Sonhei com uma ilha
Onde mora uma iguana.
Acordei muito assustado
E quase cai da cama.

(Texto elaborado para esta obra.)

Desenvolvendo a atividade
1. A consciência fonológica pode ser ampliada com 

uso do cartaz e da ficha da Letra I do Material Digital 
para Professor. Leia e peça que repitam cada palavra 
atentamente, enfatizando o som inicial das palavras.

2. Oriente os alunos a desenhar o coqueiro na ilha. Se achar 
necessário, mostre uma imagem de coqueiro para eles.

3. Em seguida, os alunos podem percorrer com o dedo 
o I e traçá-lo nas palavras da página.

Fique atento: Se detectar algum aluno desinteres-
sado ou com dificuldade de concentração, por vezes 
realizando tarefas distantes das atividades propostas, 
dê oportunidade para que explore sua criatividade e 
compartilhe sentimentos e emoções.

Propostas de ampliação
1. Estimule os alunos a observar a pintura da ficha Natu-

reza morta, disponível no Material Digital para Pro-
fessor, para que desenvolvam a prática de observação 
e apreciação da arte. Amplie a abordagem propondo 
a Semana do Artista. A cada dia da semana, os alunos 
terão contato com uma linguagem artística: 

a) Explique aos alunos como são produzidas as gar-
rafas com areia colorida e proponha a atividade de 
pintura da ficha Garrafa de areia, do Material Digital 
para Professor.

b) Envolva os familiares dos alunos na atividade, pedindo 
que selecionem materiais para os alunos levarem à 
escola: retalhos de tecido, pedaços de papel de presente 
ou revistas. Com cartolina, cola e tesoura sem ponta, 
cada aluno fará uma colagem e dará um título a ela. 
Exponha as colagens em um lugar da escola. Convide 
os familiares dos alunos para visitar a exposição.

c) Os alunos devem fazer uma pintura livre com lápis  
de cor.

d) Solicite que os alunos tracem a letra no nome das 
crianças. 

2. Proponha aos alunos que criem uma história a partir 
da imagem que criaram do coqueiro na ilha e sociali-
zem sua história com os colegas da turma.

Página 43: Cantiga – A barata diz que tem

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  
 EI03ET03 e EI03ET07.
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CIRCULE NA CANTIGA A PALAVRA QUE DÁ 

NOME À .

A BARATA DIZ QUE TEM

SETE SAIAS DE FILÓ.

É MENTIRA DA BARATA,

ELA TEM É UMA SÓ.

HA, HA, HA, HO, HO, HO,

ELA TEM É UMA SÓ.

A BARATA DIZ QUE TEM 

UM SAPATO DE FIVELA.

É MENTIRA DA BARATA,

O SAPATO É DA MÃE DELA.

HA, HA, HA, HO, HO, HO,

O SAPATO É DA MÃE DELA.
(FOLCLORE.)

MOMENTO DE LEITURA

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: E
ST

Ú
D

IO
M

IL

ED
IT

O
RA

 Z
IT

ARANHA DAILILI, DE LUCIANA 
SAVAGET. SÃO PAULO: ZIT, 2009. 

UMA ARANHA E UMA CRIANÇA SE 
DIVERTEM COM SEUS PRIMEIROS 
LIVROS E BRINQUEDOS.
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, cante com os alu-

nos cantigas sobre animais, destacando o nome dos animais.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, cante a música com os alunos algumas 

vezes, até que a memorizem. Explique o significado 
de algumas palavras e expressões da música:

saias de filó – filó é um tecido macio, muito usado em 
vestidos de noiva, por exemplo.

sapato de fivela – a fivela em sapatos pode ser um 
enfeite ou servir para segurar melhor o sapato no pé. 
Mostre para os alunos a imagem de um sapato de fivela.

2. Para que entendam melhor os versos, explique que o 
corpo da barata tem uma casca dura.

3. Em seguida, peça que eles encontrem e circulem na 
página a palavra BARATA.

4. Pergunte quantas vezes eles encontraram a palavra 
BARATA. Faça a contagem com os alunos.

5. Incentive os alunos a se divertirem com a leitura do 
livro indicado. Promova depois a troca de experiên-
cias e impressões que eles tiveram com essa leitura.

Caso o título sugerido não esteja disponível, reúna 
alguns livros para que os próprios alunos escolham aque-
les que desejam ler ou que serão lidos pelo professor.

Fique atento: Se algum aluno apresentar dificuldade 
em reconhecer a palavra no texto, reforce o aprendi-
zado com atividades mais simples de reconhecimento 
de palavras associadas a figuras.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos uma variação da tradicional brin-

cadeira “Barata voa”: com uma bola plástica leve (ou 
balão de festa), os alunos sentam-se em roda. Quem 
estiver com a bola diz “Barata voa, Fulano” e joga a 
bola para o colega citado. Todos devem ficar bem 
atentos, porque o que está com a bola poderá jogá-la 
para qualquer um. Ao ouvir seu nome, o aluno deve 
se preparar rapidamente para pegar a bola.

2. Comente com os alunos algumas expressões com 
animais que costumamos usar no dia a dia.

• “Estou com a pulga atrás da orelha.” Estou cismado 
(desconfiado, preocupado).

• “Não entro aí nem que a vaca tussa.” Não entro aí de 
jeito nenhum.

• “Me perdi e fiquei como uma barata tonta na rua.” Me 
perdi e fiquei na rua andando de um lado para o outro.

Página 44: Número 1 
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  
 EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  
 EI03ET03, EI03ET06 e EI03ET07.

VEJA QUANTOS PEIXES BENÊ QUER 
DESENHAR NO AQUÁRIO.

DESENHE E PINTE OS PEIXINHOS 
NO AQUÁRIO. PRODUÇÃO PESSOAL.

VEJA QUANTOS BISCOITOS ADA 
QUER DESENHAR NO POTE.

DESENHE E PINTE UM BISCOITO 
NO POTE. PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 1 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 2 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.
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DESENHE E PINTE UM BISCOITO 

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 1. AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 2.
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, podem ser feitas 

as seguintes perguntas para incentivar os alunos a comu-
nicar e expressar suas ideias livremente.
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• Vocês já comeram biscoito?
• Vocês gostam mais de doce ou de salgado?

A turma poderá confeccionar biscoitos de massinha 
de modelar, fazendo pequenas bolinhas e achatando-as 
com as mãos, como se fossem biscoitos. 

No contexto do “faz de conta”, incentive-as a contar 
para os colegas qual o “sabor” do biscoito que fizeram.

Ressalte aos alunos que não é permitido colocar a 
massinha de modelar na boca ou ingeri-la.

Ao final da brincadeira, oriente os alunos a lavar as 
mãos e aproveite para conversar sobre a importância da 
higiene pessoal.

Desenvolvendo a atividade
1. Proponha que os alunos mostrem com o dedo a 

quantidade 1.
2. Ajude-os a desenhar e pintar somente um biscoito no 

pote, conforme a quantidade indicada pela criança.
3. Para desenvolver a coordenação motora fina, con-

vide a turma a percorrer com o dedo o traçado do 
número 1 na página. Os alunos também podem fazer 
o traçado do 1 no ar ou em uma caixa de areia. De-
pois, oriente os alunos a pintar o número e a traçá-lo 
nas linhas de pauta.

Fique atento: Se o aluno apresentar dificuldade em 
reconhecer o algarismo 1 e associá-lo à quantidade 
que ele representa, recorra a exemplos e atividades 
concretas que conectem a Matemática à vida real.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos uma brincadeira simples em que 

eles devem levantar somente uma peça dos objetos 
que tiverem à mão: lápis, borracha, livro etc.

2. Organize a seguinte atividade para explorar a relação 
entre o número 1 e sua respectiva quantidade.

a) Distribua uma folha de sulfite branca para cada aluno.
b) Usando uma cartolina colorida, faça recortes do 

número 1 e distribua um recorte por aluno.
c) Distribua também alguns recortes de figuras de 

objetos. Podem ser quaisquer figuras, desde que seja 
apenas um objeto de cada.

d) Ajude os alunos a colar do lado esquerdo da cartolina 
o número 1 e, do lado direito, a figura do objeto.

e) Promova na escola uma exposição com as colagens
f) Essa atividade pode ser repetida até o número 9,  

que são apresentados a seguir.

3. Peça aos alunos que mostrem a idade usando os 
dedos das mãos.

4. Proponha uma brincadeira que ajuda a reforçar o 
traçado do número 1 de maneira lúdica. Para isso, no 
chão do pátio ou da sala de aula, desenhe com giz de 
lousa o contorno do 1. Os alunos formam uma fila e 
andam sobre o traçado do número.

Na primeira rodada, os alunos podem andar normal-
mente; na segunda, podem percorrer o traçado dando 

saltos. Estimule-os a usar a criatividade para escolher 
outras maneiras de percorrer o traçado. Essa mesma ati-
vidade pode ser feita para os números de 1 a 9.

5. Organize uma aula de culinária e faça uma receita 
simples de biscoito. Deixe que os alunos participem 
da elaboração (pegando uma colher, ajudando a tra-
balhar a massa com as mãos, usando forminhas para 
“marcar” a massa).

Faça os biscoitos em formatos diferentes. Mostre-os 
aos alunos, dizendo: “Este é redondo. Este outro é qua-
drado. Este aqui é triangular.”

Proponha aos alunos que levem os biscoitos que 
fizeram para casa e ofereçam a seus familiares. No dia 
seguinte, incentive-os a contar a experiência que tiveram 
e o que os familiares acharam do biscoito.

Página 45: Número 2

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  
 EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET07.

VEJA QUANTOS PEIXES BENÊ QUER 
DESENHAR NO AQUÁRIO.

DESENHE E PINTE OS PEIXINHOS 
NO AQUÁRIO. PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 2 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.
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AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 2.

DOIS
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, convide os alunos a observar as 

ilustrações da página e deixe que descrevam o que 
sabem sobre os peixes e onde eles vivem. 
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Comente que os peixes também vivem em rios, lagos 
e mares do mundo inteiro. Por esse motivo, não se deve 
jogar lixo nas ruas ou nas praias porque, quando chove, 
esse lixo é levado para os rios, lagos e mares. A poluição 
das águas ameaça a vida dos animais. 

2. Deixe que os alunos participem ativamente da con-
versa, incentivando-os a expressar suas ideias e opi-
niões para você, para os colegas e para os familiares, 
quando retornarem para suas casas.

3. Se houver algum aquário na região, seria interessante 
programar uma visita com a turma.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a mostrar com os dedos a quanti-

dade 2. Se necessário, auxilie-os a desenhar e pintar 
dois peixes no aquário, conforme a quantidade indi-
cada com os dedos pela criança da imagem.

2. Proponha que percorram com o dedo o traçado 
do número 2 na página. Os alunos também podem 
fazer o traçado do 2 no ar ou em uma caixa de areia. 
Oriente os alunos a pintar o número e a traçá-lo nas 
linhas de pauta.

Fique atento: Observe se o aluno apresenta difi-
culdade em reconhecer o algarismo 2 e associá-lo à 
quantidade que ele representa. Crianças com discal-
culia apresentam dificuldade em entender conceitos 
relacionados a números, por isso, cabe toda atenção 
do professor na identificação do problema. Proponha 
atividades de associação às quantidades presentes no 
corpo: “Quantas orelhas você tem? Quantos olhos? 
Bocas? Nariz? Pernas? Mãos? Pés? Umbigo?”. Depois da 
atividade oral, ofereça ao aluno um desenho simples 
de boneco e peça que pinte de azul a parte do corpo 
do boneco que pode ser representada pelo número 
1 e de vermelho as partes do corpo que podem ser 
representadas pelo número 2.

Propostas de ampliação
1. Incentive os alunos a reproduzir o número 2 usando 

massinha de modelar. Caso tenham dificuldade em 
reproduzir o número, auxilie-os na modelagem.  
É sempre importante ficar atento para não permitir 
que coloquem a massinha na boca e/ou comam, além 
de sempre lembrá-los de lavar as mãos após o uso da 
massinha. Oriente-os a repetir essa atividade para cada 
número explorado ao longo do capítulo.

2. Proponha aos alunos que formem duplas e se sentem 
no chão. Um aluno se vira de costas enquanto o outro 
“desenha” nas costas do colega o número 1 ou o 2, 
usando a ponta do dedo. Oriente-os a traçar o número 
bem de leve, para não causar incômodos ao colega.

O aluno deve adivinhar que número foi desenhado 
em suas costas. O primeiro aluno “desenha” algumas 

vezes nas costas do colega (sempre traçando 1 ou 2) e 
depois a dupla inverte os papéis.

A brincadeira pode ser repetida em diversas oportu-
nidades, mas é importante incentivá-los a formar duplas 
com outros colegas a cada vez que brincarem.

3. Proponha o jogo de “adivinhação” descrito a seguir. 
Pegue duas bolinhas de papel, duas borrachas ou 
dois clipes e mostre-os aos alunos. Com as mãos nas 
costas, coloque 1 ou 2 desses objetos na mão direita. 
Estenda a mão fechada para um aluno. Ele deve dizer 
se acha que você tem 1 ou 2 objetos na mão. Incentive 
os alunos a esconder 1 ou 2 objetos na mão para outro 
colega adivinhar. Estimule-os a brincar de “adivinha-
ção” com seus familiares.

4. Antes de iniciar essa atividade, seria interessante 
explorar com a turma o cartaz Corpo humano, dis-
ponível no Material Digital para Professor. Se possível, 
mostre aos alunos as partes do corpo humano ilus-
tradas no cartaz e incentive-os a apontar para cada 
uma das partes do próprio corpo, conforme você faz 
a leitura. 

Oriente os alunos a valorizar as características do 
próprio corpo e a respeitar as características dos outros 
com os quais convivem.

5. Apresente para os alunos a seguinte parlenda e, 
depois, converse sobre o que entenderam a respeito 
do trecho “é melhor ver e ouvir antes de falar”.

Dois olhos, duas orelhas,

Só a boca não tem par.

Quer dizer que é melhor

Ver e ouvir antes de falar.

(Folclore.)

6. Proponha à turma que brinquem de jogo da memória.

Para isso, prepare antecipadamente duplas de cartões 
com desenhos iguais. Os desenhos podem ser bem sim-
ples e fazer parte do dia a dia das crianças: elefante, dado, 
bola, triângulo, Lua, Sol, cadeira etc.

Distribua os cartões aleatoriamente entre os alunos.
Oriente os alunos a formar pares, encontrando o 

colega que tem o mesmo desenho que o dele.

7. Para explorar a contextualização de palavras em frases 
e a noção da quantidade 2, escreva na lousa as pala-
vras PAR e DUPLA e as frases a seguir:

• Comprei um par de tênis.

• Conheço uma dupla sertaneja.

Pergunte se sabem o significado das palavras PAR e 
DUPLA nas frases.

Depois que tiverem respondido livremente, 
comente que:
• O par de tênis é formado por dois sapatos: o esquerdo 

e o direito.

• Uma dupla de cantores é formada por duas pessoas.
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Fique à vontade para propor outras frases que utili-
zam essas duas palavras. Incentive também a turma a criar 
frases com essas palavras.

8. Proponha aos alunos uma atividade de desenho. 
Numa folha em branco, peça que desenhem um 
peixe. Em seguida, peça que desenhem outro peixe 
de tamanho diferente do primeiro. Depois, solicite 
que observem os desenhos e circulem o peixe maior. 

Página 46: Número 3

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03EF01 e EI03EF07  
 EI03ET07.

VEJA QUANTAS FLORES CAIO 
QUER DESENHAR NO VASO.

DESENHE E PINTE AS FLORES 
NO VASO. PRODUÇÃO PESSOAL.

VEJA QUANTOS PIRULITOS DENISE 
QUER DESENHAR NO POTE.

DESENHE E PINTE OS 
PIRULITOS NO POTE. PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 3 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 4 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.
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AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 3. AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 4.
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Para início de conversa
Como aquecimento, cante com os alunos a música 

O meu chapéu tem 3 pontas, facilmente encontrada 
na internet.

Para explorar mais possibilidades de engajamento 
dos alunos em descobertas e aprendizagens relacionadas 
aos sons, sugira que cantem a música usando diferentes 
tons de voz. Por exemplo, na primeira rodada, cantam 
com a voz fina e, depois, com a voz grossa. Podem cantar 
a música bem baixinho e, depois, bem alto. Outra ideia 

é cantar a música variando a velocidade; primeiro, bem 
devagar e, depois, bem rápido. A turma pode inventar 
uma coreografia para a música. 

Fique atento: Se o aluno apresentar dificuldade em 
reconhecer o algarismo 3 e associá-lo à quantidade 
que ele representa, reforce o trabalho com esses con-
teúdos com atividades simples, como a que sugeri-
mos a seguir. Ofereça ao 
aluno uma bolinha de papel 
azul, duas vermelhas e três 
amarelas, por exemplo, e 
peça a ele que as distribua 
separadas por cor numa 
tabela como essa ao lado.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a mostrar com os dedos a quanti-

dade 3. Se necessário, auxilie-os a desenhar e pintar 
três flores no vaso, conforme a quantidade indicada 
com os dedos pela criança da imagem.

2. Para desenvolver a coordenação motora fina, pro-
ponha à turma que percorra com o dedo o traçado 
do número 3 na página. Os alunos também podem 
fazer o traçado do 3 no ar ou em uma caixa de areia. 
Oriente os alunos a pintar o número e a traçá-lo nas 
linhas de pauta.

Propostas de ampliação
1. Construa com os alunos um “Jogo de cartelas 

numeradas”.

Providencie com antecedência algumas cartelas em 
branco, que podem ser feitas com pedaços de cartolina.

Separe a turma em três grupos, sendo que cada grupo 
fica responsável pelo número 1, 2 ou 3.

Cada aluno deve ficar com duas cartelas em branco 
e escrever em uma cartela o número e na outra colar ou 
desenhar a quantidade de bolinhas correspondentes.

Os alunos devem escolher se querem desenhar ou 
colar as bolinhas na sua cartela.

Para brincar com as cartelas numeradas, a turma deve 
formar grupos de três alunos. Cada grupo deve ficar com 
seis cartelas, sendo uma cartela para cada um dos núme-
ros 1, 2, 3 e uma cartela de cada figura correspondente.

Os alunos de cada grupo embaralham as seis cartelas 
e as espalham sobre a mesa viradas para baixo. Na sua vez, 
cada jogador desvira duas cartas e observa se formou o 
par (número e quantidade de bolinhas correspondentes). 
Se acertar, ficará com o par de cartelas; se errar, virará 
novamente as cartelas. A vez sempre deve ser passada 
para o jogador seguinte.

Incentive os alunos a repetir a brincadeira formando 
grupos com outros colegas da turma.

1 2 3
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Essas interações proporcionam aos alunos algumas 
situações de conflitos relacionais, que propiciam a opor-
tunidade de dialogar para criarem estratégias de resolu-
ção dos conflitos.

2. Leia para os alunos a história Os três porquinhos, 
ilustrada no Material Digital para Professor.

No decorrer da leitura, são inseridos diversos comen-
tários com sugestões de mudanças na tonalidade da voz 
e mudanças de expressão para melhor interpretação 
da história.

Antes de narrar a história, pergunte aos alunos: Quem 
já viu um porco? Como ele é?

Deixe que eles se expressem livremente.
Mostre a eles a figura de um porco, facilmente encon-

trada em publicações ou na internet.

Página 47: Número 4

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03, EI03CG04 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04, 
EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07.

VEJA QUANTOS PIRULITOS DENISE 
QUER DESENHAR NO POTE.

DESENHE E PINTE OS 
PIRULITOS NO POTE. PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 4 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.
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AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 4.

QUATRO

PRODUÇÃO PESSOAL.PRODUÇÃO PESSOAL.
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Para início de conversa
Estimule os alunos a observar as imagens da página e 

converse com eles, fazendo perguntas como:

• Vocês já comeram pirulito?

• Qual o doce favorito de vocês?

Proponha que façam uma expressão facial como se 
encontrassem um alimento de que gostam muito. Em 
seguida, eles podem fazer uma expressão facial como se 
encontrassem um alimento de que não gostam.

Converse com a turma também sobre o que gostam de 
comer nas refeições. Proponha uma reflexão sobre o fato 
de que os doces devem ser consumidos com moderação.

Neste momento, aproveite para falar sobre a impor-
tância de lavar as mãos antes e depois das refeições e da 
escovação dos dentes após as refeições, antes de dormir 
e ao acordar.

Os alunos poderão aproveitar o tema da alimentação 
para perguntar aos familiares o que eles mais gostam de 
comer nas refeições. No dia seguinte, convide a turma a 
compartilhar o que descobriram.

Desenvolvendo a atividade
1. Proponha aos alunos que mostrem com os dedos a 

quantidade 4. Se necessário, auxilie-os a desenhar e 
pintar quatro pirulitos no pote, conforme a quanti-
dade indicada com os dedos pela criança da imagem.

2. Oriente a turma a percorrer com o dedo o traçado do 
número 4 na página. Peça aos alunos que façam o 
traçado do 4 no ar ou em uma caixa de areia. Depois, 
peça aos alunos que pintem o número e façam o 
traçado dele nas linhas de pauta.

3. Incentive os alunos a se divertirem com a leitura do 
livro indicado. Promova depois a troca de experiên-
cias e impressões que eles tiveram com essa leitura.

Fique atento: A sequenciação é de fundamental 
importância para que se desenvolva o conceito de 
número. Proponha atividades simples de sequen-
ciação para reforçar esse conteúdo. Segundo Piaget, 
desenvolver a habilidade de seriar é importante, pois 
é também desse modo que a criança aprende a suces-
são natural dos números.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a cantiga popular Pirulito que 

bate, bate, facilmente encontrada na internet.

Para explorar novos experimentos com a produção 
de sons, sugira aos alunos que cantem a música e batam 
duas palmas no trecho “bate, bate”. Depois, podem bater 
os pés no chão, por exemplo.

Deixe os alunos livres para explorar o som do “bate, 
bate” usando outros objetos, à sua escolha, como a batida 
de um lápis na mesa, entre outras opções.

Converse com os alunos para que tomem cuidado ao 
bater algum objeto em outro, pois o objeto pode quebrar 
e também podem se machucar.
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2. Para reforçar a noção de quantidade 4, organize com 
os alunos uma oficina de colagem bem simples. Nessa 
oficina, cada aluno deve ficar com 4 pétalas feitas de 
papel colorido.

Em uma folha de sulfite, eles desenham o miolo da 
flor como quiserem e, depois, colam as 4 pétalas em volta.

3. Convide a turma a recitar a seguinte quadrinha:

Quatro ratinhos
Correm para o mato,
1, 2, 3, 4.
Correm, correm,
Pois lá vem o gato.

(Texto elaborado para esta obra.)

Incentive os alunos a criar uma cena para recontar a 
história da quadrinha com os personagens dos ratinhos 
e do gato. A criação e representação de histórias ajuda 
os alunos a desenvolver a imaginação e a criatividade, 
ao mesmo tempo em que se apropriam de noções da 
linguagem e da escrita.

4. Oriente a turma a fazer o “4” cruzando as pernas em 
pé. Essa brincadeira auxilia no aprimoramento das 
habilidades e na coordenação motora dos alunos.

Página 48: Número 5

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET03 e EI03ET07.

VEJA QUANTAS BOLINHAS EVA 
QUER DESENHAR NA FOLHA.

DESENHE E PINTE AS BOLINHAS
NA FOLHA. PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 5 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

LIGUE OS BOLOS COM VELAS QUE INDICAM 
A MESMA QUANTIDADE.
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Para início de conversa
Como aquecimento, apresente aos alunos a parlenda 

a seguir, que envolve contagem e movimentos com os 
dedos de uma das mãos:

Cinco peixinhos brincavam a nadar,

veio o peixão e um peixinho comeu.

Quatro peixinhos brincavam a nadar,

veio o peixão e um peixinho comeu.

Três peixinhos brincavam a nadar,

veio o peixão e um peixinho comeu.

Dois peixinhos brincavam a nadar,

veio o peixão e um peixinho comeu.

Um peixinho brincava a nadar,

veio o peixão e o peixinho comeu.

Nenhum peixinho brincava a nadar,

veio o peixão e não comeu.

(Texto elaborado para esta obra.)

Enquanto repetem os versos da parlenda, os alunos 
movimentam os cinco dedos de uma das mãos. A outra mão, 
imitando a boca do peixão, vem e abocanha um dedo da 
primeira mão. E assim por diante, até abaixar todos os dedos.

Incentive os alunos a repetir os versos, porém, agora 
invertendo os papéis da mão que movimenta os dedos e 
da mão que imita a boca do peixão.

Desenvolvendo a atividade
1. Proponha aos alunos que mostrem com os dedos a 

quantidade 5. Se necessário, auxilie-os a desenhar e 
pintar cinco bolinhas na folha, conforme a quantidade 
indicada com os dedos pela criança da imagem.

2. Para desenvolver a coordenação motora fina, oriente 
a turma a percorrer com o dedo o traçado do número 
5 na página. Os alunos também podem fazer o traçado 
do 5 no ar ou em uma caixa de areia. Oriente os alunos 
a pintar o número e a traçá-lo nas linhas de pauta.

Fique atento: Observe se o aluno consegue recitar os 
números na sequência e relacioná-los à quantidade 
que representam. A aprendizagem da recitação dos 
números numa determinada ordem está ligada às 
informações que os alunos trazem do meio social e à 
relação mental que eles fazem, que é a seriação. 
Reforce o estabelecimento dessas relações apresen-
tando atividades com manipulação de objetos con-
cretos. Trabalhe com 
botões coloridos, por 
exemplo, e com a folha 
de colunas de 1 a 5.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a música Um elefante inco-

moda muita gente. Deixe os alunos livres para fazer 
a contagem dos elefantes até o número que quiserem 
e conhecerem.
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2. Enquanto cantam a música do elefante, os alunos 
podem brincar com o “Jogo da contagem”, que auxilia 
no aprendizado das noções de quantidade. Para isso, 
distribua fichas, palitos de sorvete, blocos de empilhar 
ou outros materiais de contagem aos alunos. A ideia 
é que formem grupos de até cinco elementos com os 
materiais de contagem que receberam. Se quiserem, 
os alunos podem brincar de contagem em duplas, 
trios ou em grupos.

3. Se achar oportuno, proponha novamente a brinca-
deira em que você desenha no chão o traçado de um 
número (neste caso, o 5) usando giz de lousa. A ideia 
é incentivar os alunos a formar uma fila e andar sobre 
o traçado do número. Estimule-os a usar a criatividade 
para escolher outras maneiras de percorrer o traçado, 
como, por exemplo, dando saltos com os dois pés 
juntos, dando pulos num pé só, entre outras.

4. Para desenvolver a discriminação visual e a identifica-
ção dos números de 1 a 5, explore com a turma a ficha 
O que vai aparecer?, disponível no Material Digital 
para Professor. Depois, incentive os alunos a dizer o 
que apareceu na ilustração (uma flor).

Página 49: Contagem

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG05  
 EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01  EI03ET01  
e EI03ET07.

LIGUE OS BOLOS COM VELAS QUE INDICAM 
A MESMA QUANTIDADE.
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade que envolve 

bolos de aniversário, oriente os alunos a falar a idade 
que tem e mostrar com os dedos a quantidade cor-
respondente.

As cantigas de aniversário são bastante populares 
e auxiliam os alunos no desenvolvimento musical, 
na capacidade de se expressar e de aprender sobre 
sua cultura.

Proponha que alguns alunos da turma cantem as 
músicas de comemoração de aniversário batendo palmas 
para acompanhar o ritmo das músicas enquanto outras 
acompanham com o som das cornetinhas e línguas de 
sogra. Depois, faça a troca, quem canta toca e quem 
toca canta.

Desenvolvendo a atividade
1. É importante que os alunos se sintam livres para 

encontrar diversas estratégias de relacionar os 
bolos da primeira coluna com os bolos da segunda. 
Como sugestão, oriente-os a realizar a atividade na 
ordem em que os bolos desenhados estão dispos-
tos na primeira coluna. Assim, os alunos iniciariam 
a atividade a partir do bolo que tem a vela com o 
número 1, ligando-o ao bolo da segunda coluna 
que possui a mesma quantidade de velas e assim 
por diante.

Fique atento: Observe como os alunos compreen-
dem a ideia de quantidade de 1 a 5. Reforce o tra-
balho com esses conteúdos distribuindo para cada 
aluno cartões com números de 1 a 5 e prendedores 
de roupas numerados de 1 a 5. Solicite aos alunos que 
fixem o prendedor no cartão correspondente.

Propostas de ampliação
1. Para brincar de “Quantos têm aqui?”, segure um ou 

mais lápis em uma das mãos. Também podem ser 
usados outros objetos, como palitos de sorvete.

Mostre aos alunos os lápis que você está segurando 
(de 1 a 5) e pergunte a eles: “Quantos lápis têm aqui?”. 
Os alunos podem fazer a contagem usando diferen-
tes estratégias. Se necessário, oriente-os a contar os 
lápis um a um.

Mude a quantidade de lápis cada vez que eles termi-
narem a contagem. Incentive os alunos a repetir a brin-
cadeira em grupos com os colegas da turma, sendo que 
um aluno mostra quantos objetos tem na mão e os outros 
fazem a contagem. Também é importante estimular os 
alunos a brincar com os familiares de “Quantos têm aqui?”, 
estimulando a literacia familiar.
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2. A brincadeira “Sequência de fichas” auxilia o aluno a 
compreender e fixar a percepção de sequência numé-
rica. Para esta brincadeira, distribua fichas de papel 
contendo números de 1 a 5 de forma desordenada 
e incentive os alunos a organizar as fichas na ordem 
crescente. Depois que ordenam as fichas, os alunos 
devem fazer a leitura dos números da sequência 
e embaralhar tudo novamente para deixar outro 
aluno brincar.

3. Nesta outra brincadeira que estimula as noções de 
quantidade e contagem, deve-se espalhar sobre a 
mesa ou no chão da sala de aula 5 caixas vazias iden-
tificadas com etiquetas numeradas de 1 a 5.

Usando tampinhas, lápis, blocos de madeira ou outros 
objetos, proponha aos alunos que coloquem dentro da 
caixa a quantidade de objetos indicada pela etiqueta.

Deixe que aos alunos esvaziem as caixas e espalhem 
os objetos novamente para brincar o quanto quiserem.

Se achar oportuno, sugira que explorem a brincadeira 
de forma invertida. Neste caso, as caixas devem estar com 
os objetos variando quantidades de 1 a 5 e os alunos deve-
rão associar e colocar as etiquetas nas caixas corretas.

A partir dessa brincadeira, é possível começar a tra-
balhar também a noção de comparação de quantidades, 
fazendo perguntas como:
• Onde temos mais canudinhos: nesta caixa ou nesta  

outra?

• Onde temos menos lápis: nesta caixa com 4 ou nesta 
caixa com 2?

4. Confeccione com os alunos um jogo de encaixe 
para explorar as quantidades de 1 a 5. Para realizar 
essa oficina:

a) corte 5 tiras de cartolina ou EVA de cores diferentes e 
distribua para a turma;

b) proponha que se organizem para escrever um 
número em cada tira e colar figuras para representar 
a quantidade;

c) depois, recorte as tiras em duas partes, de um lado o 
número, do outro a representação de sua quantidade.

O objetivo da brincadeira é juntar as partes para for-
mar pares. Os alunos poderão usar diferentes estratégias 
para juntá-las: pelas cores, pelas formas ou pelos números 
e quantidades. Incentive-os a descrever que estratégia 
utilizaram para juntar as partes.

Página 50: Mesma quantidade

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02  EI03TS02 
 EI03EF01, EI03EF04 e EI03EF05  EI03ET01, 
EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07.

HÁ CINCO MOEDAS EM CADA COFRINHO.

A QUANTIDADE DE MOEDAS É IGUAL NOS 
DOIS COFRINHOS.

A QUANTIDADE DE GALINHAS É IGUAL
NOS DOIS CERCADOS. COMPLETE COM 
A QUANTIDADE DE GALINHAS EM CADA 
CERCADO E O SINAL DE =.

PINTE UM  PARA CADA CRIANÇA DA 
PINTURA. QUANTAS SÃO AS CRIANÇAS?

SEIS CRIANÇAS.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 6 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 6.

55 =

É IGUAL A

G
LA

IR
 A

RR
U

DA

IL
U

ST
RA

ÇÃ
O

: G
LA

IR
 A

RR
U

DA
 | 

M
O

ED
A

S:
 B

A
N

CO
 C

EN
TR

A
L 

D
O

 B
RA

SI
L

4 4=

50

D2-PRE-0044-C2-032-057-LA-G22-AVU.indd   50D2-PRE-0044-C2-032-057-LA-G22-AVU.indd   50 01/10/20   19:4601/10/20   19:46

Para início de conversa
Deixe que os alunos observem bem as imagens da 

página e, depois, converse com eles propondo per-
guntas como:
• Vocês já viram essas moedas?

• Sabem para que elas servem?

Comente com os alunos sobre o uso do dinheiro. Veja 
a seguir algumas sugestões de temas que podem orientar 
essa conversa.
• Os jovens maiores de 16 anos e os adultos trabalham 

em troca de uma remuneração em dinheiro.

• Com dinheiro é possível comprar produtos, como 
alimentos e roupas, pagar pela moradia e transporte, 
e outros serviços.

• Quem consegue poupar o dinheiro excedente, 
acumula uma reserva, que pode ser usada para 
adquirir algum produto ou serviço e também sanar 
imprevistos.

• Muitas vezes, as pessoas compram produtos sem  
real necessidade. Compram apenas porque foram  
seduzidas por propagandas comerciais.
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Desenvolvendo a atividade
A primeira atividade da página pode ser encaminhada 

da seguinte maneira:

1. Leia para os alunos o enunciado da atividade e orien-
te-os para que façam a contagem das moedas em 
cada um dos cofrinhos e verifiquem se as quantidades 
são iguais ou diferentes. É importante que os alunos 
percebam que em cada um dos cofrinhos há 5 moedas 
e que as quantidades são iguais.

2. Depois, se possível, desenhe na lousa o símbolo =, que 
representa uma quantidade igual.

Os alunos poderão explorar o símbolo =, repro-
duzindo seu traçado no ar ou em uma caixa de areia, 
por exemplo. 

A segunda atividade da página pode ser encami-
nhada da seguinte maneira:

1. Antes de ler para os alunos o enunciado da atividade, 
converse com eles sobre as imagens:

• Vocês já viram alguma galinha?

• Vocês sabiam que a galinha coloca ovos? Para que 
servem os ovos?

2. Depois, leia para a turma o enunciado da atividade e 
proponha que contem quantas galinhas há em cada 
um dos cercados. O objetivo é fazer com que perce-
bam que em cada um dos cercados há 4 galinhas e 
que as quantidades são iguais.

3. Oriente os alunos a traçar o número 4 no primeiro 
e no segundo quadrinho para representar a quan-
tidade de galinhas em cada cercado, além de traçar 
o símbolo = .

Fique atento: Verifique se o aluno consegue identifi-
car quantidades até 5. Se houver necessidade, retome 
os conteúdos trabalhados até aqui. Distribua para os 
alunos dois cartões com desenhos nas quantidades de 
1 a 5, por exemplo, bolas e canecas. Peça aos alunos 
que pintem cada grupo de bolas com uma cor 
diferente. Depois, eles devem pintar os grupos de 
canecas com as mesmas cores seguindo as mesmas 
quantidades. Explore as quantidades associadas aos 
5 dedos das mãos.

Propostas de ampliação
1. Se achar interessante, conte para os alunos que os 

cofres costumam ter formato de porquinho, pois 
antigamente eles eram feitos de um tipo de argila 
chamada pygg. Essa palavra, traduzida do inglês 
para o português, se remete a porco. Aproveite 

para recontar a história Os três porquinhos, dispo-
nível no Material Digital para Professor. Aproveite 
para incentivar os alunos a recontar ou encenar a 
história ouvida. É uma ótima oportunidade para 
observar como o aluno se expressa, como interage 
com os colegas e se tem atitudes de participação 
e cooperação.

2. Seria interessante que os alunos pudessem assistir 
em vídeo ao desenho animado Os três porquinhos.

3. Para reforçar as noções de igual e diferente, explore 
com os alunos as fichas Jogo das diferenças – Con-
vivência e Jogo das diferenças – Informática, dis-
poníveis no Material Digital para Professor.

A pergunta da ficha Jogo das diferenças – Convi-
vência permite que os alunos compartilhem suas expe-
riências a respeito das refeições comunitárias.

O termo comunitário vem de “comunidade”, ou seja, 
um grupo de indivíduos que convivem e têm atividades e 
interesses semelhantes.

4. Se possível, aproveite o tema da ficha Jogo das 
diferenças – Informática para pesquisar algumas 
imagens com os alunos na sala de informática da 
escola e explorar diversos aspectos:

• elementos que compõem a figura;

• cores que predominam;

• ambiente em que as pessoas e os objetos estão;

• luz – figura bem iluminada ou escura, ou com a luz 
incidindo de um lado;

• sensação que a figura transmite.

Deixe os alunos se expressarem livremente sobre o 
que observam nas imagens.

5. Proponha aos alunos uma gincana de lançamento 
de tampinhas de garrafas PET. Se possível, use cores 
diferentes ou pinte as tampinhas para diferenciar 
os jogadores. Uma dupla por vez disputa a rodada. 
Estique uma fita-crepe no chão demarcando um 
retângulo. Os jogadores se posicionam num dos 
lados menores do retângulo e um de cada vez lança 
sua tampinha. Ganha a rodada quem fizer o lança-
mento mais longo.

Página 51: Número 6

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07 
 EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  
 EI03EF01  EI03ET03, EI03ET05 e EI03ET07.
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PINTE UM  PARA CADA CRIANÇA DA 
PINTURA. QUANTAS SÃO AS CRIANÇAS?

SEIS CRIANÇAS.

QUINTAL, DE RICARDO FERRARI, 2013. ÓLEO SOBRE 
TELA, 140 CENTÍMETROS x 110 CENTÍMETROS.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 6 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 6.
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Para início de conversa
Incentive os alunos a descrever a imagem que aparece 

na página.
Convide os alunos para brincar de pular corda e esti-

mule-os a fazer a escolha das parlendas que usarão na 
brincadeira.

É importante observar se todos os alunos estão parti-
cipando da brincadeira e orientá-los a não rodar a corda 
muito rápido para não machucar o colega.

Desenvolvendo a atividade
1. É importante permitir que os alunos apreciem a obra 

de arte presente na página e falem sobre as impres-
sões que ela lhes causa.  Se achar oportuno, peça 
aos alunos que mostrem com os dedos das mãos a 
quantidade 6. Deixe-os livres para escolher as pró-
prias estratégias para representar essa quantidade e 
mostrar para os colegas como fizeram.

2. Leia para os alunos o enunciado da atividade. Se 
necessário, auxilie-os a pintar os seis quadrinhos, 
conforme a quantidade de crianças que aparecem 
brincando de roda na imagem.

Depois, incentive os alunos a escrever o número 6 
para responder à pergunta do enunciado.

3. Para desenvolver a coordenação motora fina, pro-
ponha à turma que percorra com o dedo o traçado 
do número 6 na página. Os alunos também podem 
fazer o traçado do 6 no ar ou em uma caixa de areia. 
Em seguida, oriente-os a traçar o número 6 entre as 
linhas de pauta.

Fique atento: Verifique se os alunos assimilaram 
bem as quantidades de 1 a 5 antes de propor a 
quantidade 6. Reforce com os alunos atividades de 
seriação. Dados e dominós são recursos ótimos para 
serem explorados.

Propostas de ampliação
1. Para reforçar a ideia de sequência numérica, propo-

nha a seguinte brincadeira.

Desenhe no pátio da escola 6 círculos; em cada círculo, 
escreva um número, na ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oriente os 
alunos a percorrer a trilha seguindo a ordem dos núme-
ros. Depois que tiverem treinado um pouco, desafie-os, 
dificultando um pouco a trilha.

2. Ajude os alunos a confeccionar um jogo da memória 
com dois conjuntos de cartas:

• 6 cartas que contenham números de 1 a 6;

• 6 cartas que contenham as representações das quan-
tidades de 1 a 6, por meio de desenhos de bolinhas, 
dados ou o que os alunos preferirem. Convide a turma 
para brincar com o jogo que montaram.

3. Para esta outra sugestão, prepare com antecedência 
potes plásticos com etiquetas numeradas de 1 a 6.

Incentive os alunos a fazer bolinhas de papel e colocar 
nos potes a quantidade correspondente.

4. Trabalhe com os alunos a ficha Fundo do mar, dispo-
nível no Material Digital para Professor. 

Deixe os alunos livres para registrar a quantidade de 
animais como quiserem.

5. Pesquise com os alunos na internet oficinas com 
materiais reciclados e convide a turma para escolher 
uma oficina que farão juntos.

Na oficina, os alunos podem usar caixas de papelão 
e rolinhos de papel higiênico vazios, por exemplo, para 
inventar vários jogos e brinquedos.

a) Outra sugestão de oficina com materiais recicláveis é 
a criação de um chocalho de brinquedo.
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Com duas latas e grãos de arroz, feijão ou milho, é 
possível fazer esse chocalho.

Incentive a turma a usar o chocalho para marcar o 
ritmo enquanto cantam e dançam as cantigas.
b) Aproveite a oportunidade para conversar com a 

turma sobre a importância da reciclagem para a 
preservação do meio ambiente. Comente sobre as 
cores dos recipientes para coleta de lixo reciclável e 
quais são os exemplos de materiais que podem ser 
reciclados.

Se possível, mostre as cores das latas de lixo reciclável, 
comentando que as cores mais utilizadas são azul para 
papel e papelão; amarela para metal; vermelha para 
plástico e verde para vidro.
c) Se a escola tiver algum tipo de coleta seletiva, leve 

os alunos para conhecer e explique como funciona.
d) Confeccione com a turma as cestas de coleta seletiva 

que serão usadas na sala de aula. Para isso, distribua 
cinco caixas de papelão e oriente os alunos a pintar 
uma caixa de azul, outra de verde, outra de amarelo 
e outra de vermelho.

Coloque com a turma as etiquetas em cada caixa com 
a respectiva cor de sua classificação: PAPEL (azul), VIDRO 
(verde), METAL (amarelo) e PLÁSTICO (vermelho).

Estimule os alunos a separar diariamente os lixos 
recicláveis e jogar na caixa correta. Além de ajudar o meio 
ambiente, essa atividade explora a classificação dos obje-
tos de acordo com as semelhanças e diferenças.
e) Incentive os alunos a compartilhar com os familiares o 

que aprenderam em relação à importância da recicla-
gem para a preservação do meio ambiente e as cores 
das latas para a coleta de lixo reciclável.

Página 52: Número 7

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF05 e EI03EF07  
 EI03ET02, EI03ET03, EI03ET05 e EI03ET07.

USE UMA COR DIFERENTE PARA PINTAR 
CADA CARRO NA PISTA. DIGA QUANTAS 
CORES VOCÊ VAI USAR.

LIGUE CADA GARFO A UM POTE DE FRUTAS. 
DIGA QUANTOS POTES HÁ NO TOTAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 7 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 7. AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 8.

ES
TU

D
IO

M
IL

SETE CORES.

SETE

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 8 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.
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Para início de conversa
Antes da atividade, converse com a turma sobre a 

cena da página. Veja estas sugestões de perguntas:
• Vocês gostam de brincar de carrinho?

• Com quais outros brinquedos vocês gostam de brincar?

Se achar oportuno, promova com a turma o Dia do 
Brinquedo. Nessa data, os alunos podem levar para a 
escola um brinquedo de casa.

Aproveite a oportunidade para incentivar os alunos a 
brincar juntos, compartilhando os brinquedos uns com 
os outros.

Em seguida, proponha uma atividade em que os alu-
nos deverão agrupar os brinquedos conforme as seme-
lhanças e, se possível, juntá-los em caixas diferentes. Por 
exemplo, carrinhos ficam em uma caixa, bonecos ficam 
em outras, bolas em outras. Os alunos poderão juntar 
como bem entenderem. Depois, devem dizer qual critério 
usaram para agrupá-los.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente a turma a mostrar com os dedos das mãos a 

quantidade 7. O aluno deve se sentir livre para esco-
lher a própria estratégia de mostrar essa quantidade 
com as mãos.
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2. Leia para os alunos o enunciado da atividade. Incen-
tive os alunos a pintar os sete carrinhos da imagem, 
cada um de uma cor diferente, fazendo a contagem a 
cada carrinho pintado.

Depois, incentive-os a escrever o número 7 para res-
ponder à pergunta do enunciado.

3. Proponha à turma que percorra com o dedo o traçado 
do número 7 na página. Os alunos também podem 
fazer o traçado do 7 no ar ou em uma caixa de areia. 
Em seguida, oriente-os a traçar o número 7 entre as 
linhas de pauta.

Propostas de ampliação
1. Converse com a turma sobre o que eles conhecem 

que exista na quantidade 7.

Comente que temos sete dias na semana e quais  
são eles.

2. Estimule a curiosidade dos alunos citando, por 
exemplo, o fato de as cores do arco-íris serem 7, que 
são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e 
violeta. Se possível, mostre uma foto para eles ou 
explore o cartaz Cores do Material Digital para Profes-
sor, que pode até ser afixado na sala de aula durante 
a aula que trabalha o número 7.

Aproveite a oportunidade para explorar o cartaz 
Cores, disponível no Material Digital para Professor, que 
ajuda os alunos no reconhecimento das cores, apre-
sentando uma ilustração do arco-íris e uma amarelinha 
bastante colorida.

3. Se possível, proponha aos alunos um experimento 
em que eles misturam tinta guache ou massinha de 
modelar nas cores violeta e azul para verificarem 
que a união dessas cores forma o anil. Os alunos 
podem brincar de misturar outras cores para ver 
qual nova cor as misturas resultarão. Incentive-os a 
contar para a turma quais cores misturaram e qual 
nova cor surgiu.

4. Em uma sala espaçosa ou no pátio da escola, propo-
nha aos alunos que façam torres com blocos plásticos 
de empilhar, desafiando os alunos a formar torres em 
ordem crescente do 1 ao 7.

5. Leia para os alunos a história da Branca de Neve e 
os sete anões, facilmente encontrada na internet. 
Ao final da leitura, converse com os alunos sobre 
o que acharam da história e pergunte quantos são 
os anões e qual é o nome de cada um deles. Se 
necessário, releia trechos da história para descobri-
rem juntos os nomes dos anões: Soneca, Dengoso, 
Feliz, Atchim, Mestre, Zangado e Dunga. Incentive 

os alunos a recontar a história. Se quiserem, eles 
podem mudar o final e, assim, criar outra versão 
desse conto clássico.

Página 53: Número 8

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, 
EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07.

LIGUE CADA GARFO A UM POTE DE FRUTAS. 
DIGA QUANTOS POTES HÁ NO TOTAL.

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 8.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

OITO POTES.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 8 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

OITO
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Para início de conversa
Como aquecimento, convide os alunos a ajudar você 

na preparação de uma receita de bolo. Deixe que os alu-
nos participem da preparação, realizando tarefas simples 
como pegar uma colher, pegar um copo de plástico para 
medir a quantidade de leite, entre outras.

Durante a atividade, a turma pode ouvir e cantar a 
música “Comer, comer”, facilmente encontrada na internet.

Em família: Incentive os alunos a contar aos familia-
res os detalhes da receita que aprenderam.
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Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a mostrar com os dedos das mãos 

a quantidade 8. Deixe-os livres para escolher a 
própria estratégia de representar essa quantidade. 
Incentive-os também a mostrar para os colegas 
como fizeram.

2. Leia para os alunos o enunciado da atividade. Se 
necessário, auxilie-os a ligar cada garfo a um potinho 
de fruta. É importante incentivá-los a fazer a conta-
gem de quantos garfos e quantos potinhos de fruta 
aparecem na cena. Depois, proponha aos alunos que 
escrevam o número 8 para responder à pergunta do 
enunciado.

3. Incentive os alunos a escrever como souberem o 
nome da fruta preferida deles, para desenvolver sua 
hipótese de escrita. Para desenvolver a coordenação 
motora fina, oriente a turma a percorrer com o dedo 
o traçado do número 8 na página. Os alunos também 
podem fazer o traçado do 8 no ar ou em uma caixa 
de areia. Em seguida, estimule-os a traçar o número 
8 entre as linhas de pauta, usando lápis preto ou 
lápis de cor.

Fique atento: O ritmo de cada criança é único. Para 
alunos que estejam com dificuldades, ofereça um 
atendimento mais individualizado, se sentir que isso é 
necessário. Proponha atividades lúdicas e, se possível, 
que envolvam áreas de interesse deles. O traçado dos 
números deve ser feito também na caixa de areia, 
assim como o das letras. A escrita dos números pode 
ser feita em massinha, uma atividade de que os alunos 
costumam gostar muito.

Propostas de ampliação
1. Apresente aos alunos a parlenda popular Fui na lata 

de biscoito, facilmente encontrada na internet.

Comente com os alunos que a palavra BISCOITO rima 
com OITO. Incentive-os a encontrar outras palavras que 
rimem com OITO, como, por exemplo, AFOITO, DEZOITO.

2. Para reforçar a ideia do traçado do número 8 de maneira 
lúdica, desenhe no pátio da escola uma trilha com a 
forma do 8. Os alunos formam uma fila e devem percor-
rer a trilha um a um. Na primeira rodada, andam normal-
mente; na segunda, podem percorrer a trilha pulando 
em um pé só. É importante que o início e o fim da trilha 
coincidam com o começo do traçado do número 8.

3. Incentive os alunos a folhear revistas para escolher 
uma figura que será usada em um quebra-cabeça de 
8 peças. Para isso:

a) Uma vez que tenham escolhido a figura, ajude-os a 
recortar a imagem.

b) No verso da figura, cole um pedaço de cartolina com 
a marcação das 8 peças do quebra-cabeça que serão 
recortadas. Como sugestão, as marcações podem ser 
feitas da seguinte maneira.

4. Incentive os alunos a procurar o número 8 em diver-
sos objetos, quando estiverem em casa ou em outros 
locais com os familiares. Eles podem procurar, por 
exemplo, em uma calculadora, na placa do carro, no 
telefone, no número da fachada de alguma casa ou 
prédio, no controle remoto, no calendário ou em uma 
agenda. Depois, contam aos colegas da turma onde 
encontraram o número 8.

Página 54: Número 9

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  
 EI03EF01 e EI03EF07.

PINTE UMA MEDALHA PARA CADA CRIANÇA. 
QUANTAS SÃO AS MEDALHAS? NOVE MEDALHAS.

PINTE UMA ARGOLA PARA CADA DEDO 
LEVANTADO.

HOJE É DIA DE NATAÇÃO!

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 9 ABAIXO. 
DEPOIS, PINTE O NÚMERO.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

ES
TÚ

D
IO

M
IL

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 9.

NOVE
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Para início de conversa
Antes de iniciar a atividade, converse com os alunos 

sobre o esporte que aparece na imagem.
• Vocês sabem qual esporte é esse?

• Conhecem alguém que pratica esse esporte?

• De qual esporte vocês mais gostam? Contem para 
os colegas.

Converse com os alunos sobre a importância da prá-
tica esportiva e a variedade de esportes que existem.
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Para enriquecer ainda mais a atividade, se possível, 
convide um ou mais atletas, profissionais ou amadores, 
para virem à escola conversar com os alunos sobre o 
esporte que praticam.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente a turma a mostrar com os dedos das mãos a 

quantidade 9. Incentive-os a mostrar para os colegas 
como fizeram.

2. Leia para os alunos o enunciado da atividade. Comente 
que as medalhas e os troféus simbolizam a vitória em 
algum evento esportivo. Auxilie os alunos a pintar as 
nove medalhas, conforme a quantidade de nadadores 
que aparecem na imagem. Incentive-os também a 
escrever o número 9 para responder à pergunta do 
enunciado.

3. Proponha aos alunos que percorram com o dedo o 
traçado do número 9 na página. Eles também podem 
fazer o traçado do 9 no ar ou em uma caixa de areia. 
Em seguida, oriente-os a traçar o número 9 entre as 
linhas de pauta. Aproveite para perguntar qual é a 
diferença entre o traçado do número 6 e do 9. Deixe-
-os livres para expressarem suas opiniões.

Fique atento: Retome com os alunos a recitação da 
sequência numérica de 1 a 9, verificando se ainda 
sobraram dúvidas ou dificuldades. Ofereça atividades 
lúdicas de sequência que trabalhem com as quantida-
des e as representações de números.

Propostas de ampliação
1. Sempre que achar oportuno, distribua para a turma 

fichas, palitos de sorvete, blocos de empilhar ou outro 
material de contagem. É possível explorar os materiais 
de contagem de diversas maneiras. Use a criatividade 
para propor diferentes desafios aos alunos.

Como sugestão, estimule-os a formar grupos de 1 
elemento, 2 elementos, 3 elementos e assim por diante 
até 9 elementos.

2. Para explorar a noção de quantidade e, sempre que 
possível, relembrar a importância da reutilização dos 
materiais que seriam jogados no lixo. Proponha aos 
alunos uma brincadeira.

a) Incentive os alunos a trazer para a sala de aula tam-
pinhas de garrafa PET. Eles podem pedir ajuda aos 
familiares para guardar as tampinhas.

b) Para jogar, cada aluno deve ficar com 9 tampinhas.
c) Diga um número de 1 a 9 para que os alunos separem 

a quantidade correspondente de tampinhas.
d) A brincadeira também pode ser feita em grupos.

3. Apresente aos alunos a parlenda Um, dois, feijão 
com arroz, que explora a sequência numérica de 
1 a 10 e a memória fonológica. Enquanto recitam, 
estimule-os a mostrar nos dedos cada quanti-
dade citada.

4. Apresente para a turma o cartaz Números de 0 a 
10, disponível no Material Digital para Professor, que 
ajuda os alunos no reconhecimento dos números, 
da sua escrita e também da quantidade associada  
a ele. 

Página 55: Contagem

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01 e EI03EO04  EI03CG02 e EI03CG05  
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET07.

PINTE UMA ARGOLA PARA CADA DEDO 
LEVANTADO.
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Para início de conversa
Antes de começar a atividade, proponha que os alu-

nos mostrem formas diferentes de representar com as 
mãos os números 6, 7, 8 e 9.

A ideia é que os alunos percebam que há diferentes 
maneiras de mostrar essas quantidades com as mãos. 
Deixe-os livres para montar as próprias estratégias.
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Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a pintar somente o número de 

argolas correspondente à quantidade representada 
na primeira coluna. Estimule os alunos a fazer a con-
tagem das argolas conforme pintam cada uma delas. 
Auxilie cada aluno, caso perceba que ele está apresen-
tando dificuldades em fazer a contagem das argolas 
ou a pintura de forma correta.

Fique atento: Antes de passar para quantidades 
maiores, verifique se os alunos construíram uma 
estrutura numérica e conseguem ver os objetos 
numericamente. Como sugestão, proponha uma ati-
vidade em dupla, fornecendo uma cartela com dese-
nhos em quantidades de 1 a 9, não necessariamente 
ordenadas, e tampinhas de garrafa PET numeradas de 
1 a 9. Os alunos devem associar as tampinhas nume-
radas às quantidades de elementos correspondentes 
da cartela.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos uma oficina para fazer um jogo 

de argolas reaproveitando garrafas PET, que auxiliará 
a trabalhar as ideias de contagem.

a) Estimule os alunos a encher algumas garrafas PET com 
areia ou grãos de arroz, feijão ou milho. Elas serão os 
pinos. As garrafas devem estar limpas e secas.

b) Faça argolas com pedaços de material flexível. Junte 
as pontas com fita adesiva.

c) Os alunos poderão brincar lançando ou simplesmente 
colocando as argolas em volta dos pinos.

d) Se possível, elabore uma tabela com o nome dos 
alunos. Depois, cada aluno escreve na tabela o 
número de argolas que colocou.

e) Ao final, explore a leitura das quantidades registradas 
na tabela. Peça aos alunos que façam a contagem do 
total de argolas que cada um colocou.

2. Cante com os alunos a cantiga O castelo, facilmente 
encontrada na internet, que trabalha a sequência 
numérica de 1 a 9 e as primeiras noções de subtração.

3. Aproveite o trecho da cantiga que cita a “bandeira 
nacional” para perguntar à turma se eles conhecem a 
bandeira do Brasil. 

Comente que a bandeira é um dos símbolos do nosso 
país e que quem nasce no Brasil é brasileiro.

Se possível, imprima e distribua para os alunos a 
ficha Bandeira do Brasil, disponível no Material Digital 
para Professor. Nessa ficha, os alunos são convidados a 
desenhar ou colar botões, conforme as cores da bandeira.

4. Providencie com antecedência bandeirinhas do Brasil 
e brinque com os alunos de “desfilar” pela sala balan-
çando as bandeirinhas enquanto escutam a música 
“Marcha, soldado”, facilmente encontrada na internet.

5. Apresente aos alunos a seguinte quadrinha e incenti-
ve-os a recitá-la para seus familiares.

Minha pátria tão querida,
O lugar onde eu nasci.
Verde, amarelo, branco e anil
São as cores do Brasil.

(Texto elaborado para esta obra.)

6. Se achar oportuno, conte para os alunos que os pri-
meiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Apro-
veite e pesquise na internet com a turma fotos ou 
vídeos que mostram os indígenas de diversos povos 
que habitam o Brasil até os dias atuais.

7. Para trabalhar a pintura com diferentes materiais 
e estimular a criatividade na contação de histórias, 
explore com os alunos a ficha Pintura indígena, dis-
ponível no Material Digital para Professor.
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d) Leia para eles as definições para cada palavra.
e) Embora algumas palavras tenham outros significados 

além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado para as palavras, podem ser 
exploradas as seguintes frases.

• O umbigo fica na barriga.
• Vou comer muito para tirar a barriga da miséria.
• A cobra se escondeu no mato.
• Ela era uma cobra, de tão má.
• A fivela do cinto está quebrada.
• Gosto de usar fivela no cabelo.
• A folha da árvore caiu quando chegou o outono.
• Use sempre os dois lados da folha de papel!
• Vou almoçar usando garfo e faca.
• Preciso consertar o garfo da bicicleta, que está torto.
• Preciso cortar as unhas do pé.
• Sabe me dizer em que pé se encontra a novela?
• Todo cuidado é pouco ao atravessar a pista!
• Vamos até a pista de dança?
• A detetive está seguindo a pista encontrada.
• O elefante está usando a tromba para sugar água.
• Carlos está de tromba porque a bola furou.

Páginas 56 e 57: Glossário

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: EI03EO04  EI03EF01 e EI03EF09.

CAROÇO
• SEMENTE DE VÁRIOS FRUTOS.

• PEQUENA ELEVAÇÃO NA PELE.

COBRA
• ANIMAL DE CORPO 

ALONGADO.

• OBJETO DE FORMATO 
PARECIDO AO DA COBRA.

FOLHA
• PARTE DAS PLANTAS.

• PEDAÇO DE PAPEL.

FIVELA
• PEÇA DE METAL PARA 

PRENDER CINTOS, BOLSAS, 
SAPATOS, POR EXEMPLO.

• ENFEITE PARA PRENDER 
OS CABELOS.

GLOSSÁRIO
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GARFO
• OBJETO QUE SERVE PARA LEVAR 

A COMIDA À BOCA.

• PEÇA DA BICICLETA.

PINOTE
• SALTO, COICE.

• SITUAÇÃO QUANDO SAÍMOS 
CORRENDO DE ALGO.

PISTA
• ESTRADA POR ONDE OS 

VEÍCULOS ANDAM.

• PARTE DO SALÃO ONDE 
AS PESSOAS DANÇAM.
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TROMBA
• FOCINHO LONGO, COMO 

O DO ELEFANTE.

• CARA FECHADA, MAU 
HUMOR.
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Desenvolvendo a atividade
1. Na elaboração do glossário, com o objetivo de ampliar o 

vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais de 
um sentido que uma única palavra apresenta quando 
inserida em contextos diferentes, ou seja, explorar a 
significação que uma mesma palavra pode assumir 
dependendo de como for empregada. Seria interessante 
inicialmente mostrar para os alunos alguns dicionários 
impressos e, se possível, on-line, explicando que os dicio-
nários trazem o significado das palavras.

Eles estão organizados na ordem do alfabeto, para 
facilitar a localização das palavras.

Procure algumas palavras sugeridas pelos alunos e 
leia o verbete.

2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no glossário.

a) Pergunte à turma que significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a ilustração corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 2

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1.  Percebe e pronuncia os sons das letras A, B, C, D, E, F, G e I. Percebe que a letra H não  
representa som.

2. Associa o som inicial das palavras ao som das letras pronunciadas isoladamente.

3. Distingue a variedade de traçados propostos e os faz procurando acompanhá-los.

4. Realiza adequadamente o traçado das letras de A a I.

5. Distingue os sons finais das palavras, percebendo rimas.

6. Compreende o significado de novas palavras que lhe são apresentadas.

7. Realiza a seu modo a escrita que lhe é proposta. 

8. Demonstra imaginação e criatividade na produção oral de histórias.

9.  Em uma narrativa, distingue seus vários elementos, como enredo, personagens e espaço, 
bem como a sequência (começo, meio e fim).

10. Realiza com cuidado e interesse as atividades de oficinas de artes.

11. Realiza contagem de quantidades até 9.

12. Compreende a ideia de quantidade de 1 a 9.

13. Relaciona adequadamente quantidades de figuras e objetos a algarismos de 1 a 9.

14. Consegue isolar mentalmente uma grandeza e realizar comparações.

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7.  Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.

8.  Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.

9.  Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).

10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 3

Introdução

Neste capítulo, as atividades dão continuidade ao 
trabalho sistemático de desenvolvimento fonêmico e 
fonológico, abrangendo as letras J, K, L, M, N, O, P, Q, 
R e os sons de sílabas simples (uma consoante e uma 
vogal) no início das palavras. As atividades solicitam 
aos alunos que pronunciem os sons das letras e digam 
palavras que se iniciam por esses sons. Brincadeiras com 
rima e coordenação entre movimentos corporais e a voz 
ampliam a consciência fonológica.

O reconhecimento da forma das letras e a escrita 
emergente são também trabalhados em atividades do 
capítulo, propiciando que os alunos testem suas hipóte-
ses sobre a relação entre as palavras ditas e as palavras 
escritas. A noção do som das letras e das sílabas e o con-
trole motor para traçado das letras são pré-requisitos para 
a realização dessas atividades.

Com o objetivo de aprofundar o estudo sistemati-
zado das palavras, este capítulo propõe atividades de 
segmentação oral de palavras, contagem de sílabas e 
letras e comparação do tamanho das palavras, sendo 
pré-requisito para sua realização as primeiras noções 
de sons das letras e sílabas desenvolvidas em ativida-
des anteriores.

Atenção especial é dada à reflexão sobre o significado 
das palavras e textos, com atividades sobre polissemia, 
formação das palavras por derivação, compreensão de 
texto e reconto oral de histórias ouvidas. Com essas 
propostas, objetiva-se favorecer o desenvolvimento da 
linguagem e da imaginação e expandir o universo de 
significados.

Este capítulo propõe aos alunos temas relaciona-
dos à saúde, alimentação, higiene, sentidos do corpo 
humano, consciência corporal, reciclagem, animais, 
matérias-primas e indústria da transformação, entre 
outros, ampliando o conhecimento de si e do mundo.

As atividades procuram também desenvolver o olhar 
estético do aluno, com apreciação de esculturas repro-
duzidas no livro, ilustrações das fichas de histórias e 

propostas de produção artística em linguagens variadas, 
como música, escultura, pintura e expressão corporal. 
Para a realização dessas atividades, alguns pré-requisitos 
são o interesse do aluno, a autoconfiança e a liberdade 
de interpretação.

O capítulo propõe atividades de numeracia que 
estimulam alguns dos principais processos mentais rela-
cionados ao pensamento matemático. A sequenciação, 
ou capacidade de dispor elementos em certa ordem, é 
trabalhada em atividades de sequência numérica e escrita 
dos números de 1 a 10. Uma das ideias trabalhadas nessas 
atividades é a da lei de formação da sequência dos núme-
ros naturais – acrescentar 1 unidade a cada número para 
chegar ao número seguinte. As atividades do capítulo 
exploram também o conceito de inclusão, ao solicitar ao 
aluno que componha um valor monetário usando moe-
das e notas. Nesse caso, o pré-requisito é a compreensão 
de que o valor da nota de 10 reais inclui 10 valores de 1 real.

O raciocínio lógico e o cálculo mental são pré-requi-
sitos em atividades do capítulo que envolvem resolução 
de situações-problema com adição e subtração. O uso 
de material dourado, sugerido nas atividades, favorece a 
construção dessas ideias.

Conceitos relacionados à noção espacial também 
são desenvolvidos neste capítulo. Há, por exemplo, 
atividades que envolvem lateralidade (esquerda e 
direita), sentido horário e anti-horário, retas e curvas. 
Trata-se de conceitos que possibilitam a compreensão 
de como os espaços podem ser transpostos para o 
papel em figuras geométricas, mapas, pinturas e outras 
representações.

Os números surgem em atividades do capítulo rela-
cionadas à contagem de objetos, contagem do tempo 
(relógio) e valor monetário (preço de produtos). Com isso, 
objetiva-se construir a ideia de que o número pode ter 
vários significados. Para a realização dessas atividades, 
é requisito a familiaridade do aluno com números em 
situações cotidianas.
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Página 58: Revisão das vogais ÃO

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04    EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05    EI03TS02    EI03EF01, 
EI03EF02, EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  
  EI03ET02, EI03ET03 e EI03ET04.
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MARQUE UM X EM TODOS OS NOMES DE 
ALIMENTOS QUE RIMAM COM VIOLÃO.

X  PÃO

X  MACARRÃO

X  AGRIÃO

 ARROZ

 ABOBRINHA

X  MELÃO

X  FEIJÃO

 BIFE

X  PINHÃO

APRENDA OS VERSOS E PINTE OS ANIMAIS.

REPIU, PIU, PIU

CANTA O PASSARINHO.

CANTA O PASSARINHO

MAL O SOL SURGIU.
       (FOLCLORE.)

VOCÊ CONHECE O CANTO DA CORUJA? 

TRACE PARA COMPLETAR AS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre as fotos da página. Para 

trabalhar a noção de tempo, pergunte quais refeições cos-
tumamos fazer desde a hora em que acordamos até a hora 
de dormir (por exemplo: café da manhã, almoço, lanche e 
jantar). Os hábitos alimentares variam conforme a região e 
os costumes familiares.

Desenvolvendo a atividade
1. Antes da atividade, retome os sons das vogais. Utilize 

a ficha A, E, I, O, U do Material Digital para Professor.

2. Leia as legendas das fotos uma a uma, pronunciando 
com ênfase o som /ão/. A cada palavra, pergunte aos 
alunos se rima com VIOLÃO.

3. Verifique se conhecem todos os alimentos da página. É 
importante que os próprios alunos tenham a oportuni-
dade de citar outros alimentos. Caso citem algum ter-
minado em ÃO, repita a palavra destacando esse som.

4. Escreva na lousa, leia cada palavra e pergunte se 
termina com o som /ão/:

SABÃO CHÃO BATOM PORTÃO 
IRMÃO LIMÃO AMANHÃ FOGÃO
HORTELÃ CORAÇÃO COLCHÃO SOM
GAVIÃO BOTÃO BANHO MELÃO

Fique atento: Se o aluno apresentar alguma difi-
culdade na identificação das palavras que rimam, 
observe se essa dificuldade é decorrente de baixa 
audição, dispersão ou falta de interesse. Dê a ele uma 
atenção especial e pronuncie com calma as palavras 
apresentadas, enfatizando bem cada sílaba. 

Propostas de ampliação
1. Converse com os alunos sobre a alimentação saudá-

vel. Que alimento faz bem? O que devemos comer só 
de vez em quando? Cite outras medidas importantes 
para a saúde: brincar ao ar livre, passear com a família, 
dormir bem, manter uma boa higiene do corpo e do 
ambiente, entre outras. Esse tema pode ser desen-
volvido em uma Semana do Corpo Humano, Saúde e 
Higiene, com as seguintes atividades:

a) A cantiga popular Cabeça, ombro, perna e pé pode 
ser usada como motivação para trabalhar as partes 
do corpo. A melodia pode ser encontrada facilmente 
na internet. Enquanto cantam, os alunos tocam nas 
partes do corpo citadas na música.

b) Converse sobre os cuidados necessários com a higiene 
e a saúde no momento de se alimentar:

• Não levar a mão suja à boca. 

• Lavar as mãos após mexer com terra ou tintas. 

• Não dividir copos, garfos e colheres nem morder o 
lanche de um colega. (Se quiserem dividir, é aconse-
lhável repartir antes de morder). 

• Mastigar bem os alimentos.

c) Pergunte como cuidam do corpo diariamente. Alguns 
temas que podem ser abordados: 

• Tomar banho diariamente. 
• Manter as unhas limpas e aparadas. 
• Escovar os dentes e passar fio dental depois de 

cada refeição. 
• Proteger o corpo do sol e do frio excessivos.

2. Outra sugestão é contar para os alunos a história 
João e o pé de feijão, disponível no Material Digital 
para Professor.

• Proponha aos alunos que recontem a história e 
escreva na lousa a narrativa deles. Depois, leia o 
registro feito.

3. Ensine aos alunos a cantiga popular “Bambalalão”, 
facilmente encontrada na internet. Eles podem can-
tá-la enquanto brincam de roda. 
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4. Proponha este experimento: num pequeno reci-
piente, coloque alguns grãos de feijão em um algodão 
bem úmido. Deixe o pote em um local da sala de aula 
que seja iluminado e fale para os alunos que não 
devem deixar o algodão ficar seco. Por isso, ele deve 
ser umedecido de vez em quando com um pouqui-
nho de água. Depois de aproximadamente três dias 
já será possível observar as raízes que se formam. 
Pergunte: Como as plantas se alimentam? Elas respi-
ram também? Como elas nascem? Por que os feijões 
dentro do saco plástico não germinam? De que a 
semente do feijão precisou para germinar?

Página 59: Revisão de encontros vocálicos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG05  
 EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF03, 
EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET06.

APRENDA OS VERSOS E PINTE OS ANIMAIS.

REPIU, PIU, PIU

CANTA O PASSARINHO.

CANTA O PASSARINHO

MAL O SOL SURGIU.
       (FOLCLORE.)

VOCÊ CONHECE O CANTO DA CORUJA? 

TRACE PARA COMPLETAR AS PALAVRAS.
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PRODUÇÃO PESSOAL.

RESPOSTA PESSOAL.
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Para início de conversa
1. Leia para os alunos a cantiga proposta na página e 

incentive-os a cantar. A melodia pode ser encontrada 
na internet. Peça que imitem o canto da coruja.

2. Oriente os alunos a observar a cena em que o 
passarinho alimenta o filhote. Proponha que per-
guntem em casa como eram alimentados quando 

bebês e o que gostavam de comer. Depois, eles 
podem contar aos colegas.

Desenvolvendo a atividade
1. Retome com os alunos os sons vocálicos associados 

ao canto do passarinho – PIU, PIU – e da coruja – 
TUI-TU. Pergunte como é o som desses animais, de 
forma a trabalhar os parâmetros do som: forte ou 
fraco? “fino” ou “grosso” (agudo ou grave)? Incen-
tive-os a imitar o som de outros animais e a dizer 
como é esse som. 

2. Para praticar a coordenação motora fina, proponha 
os traçados da ficha Bambolê, do Material Digital 
para Professor. 

3. Para desenvolver a discriminação visual, estimule os 
alunos a observar detalhes de fotografias, pinturas e 
ilustrações. Outra possibilidade é trabalhar a atividade 
da ficha Bicicleta do Material Digital para Professor.

Fique atento: Verifique se os alunos ainda têm 
alguma dificuldade em identificar e pronunciar o som 
das vogais. Antes de apresentar outras letras, retome 
os conteúdos e investigue a origem da dificuldade.

Propostas de ampliação
1. Pesquise sobre os pássaros da região em que os 

alunos vivem. Conte para os alunos o resultado da 
pesquisa, explicando como você conseguiu essas 
informações. Se possível, mostre fotos e gravações 
do canto desses pássaros. Na internet há sites espe-
cializados no tema. 

2. Proponha uma brincadeira de imitação de sons. Peça 
que imitem o som dos passarinhos (piu, piu), inicial-
mente baixinho. Vá subindo o braço esticado para 
indicar a eles que subam a intensidade do som. Depois, 
abaixe o braço aos poucos para que eles também dimi-
nuam o som, até ficar quase que um sussurro. Varie a 
intensidade, do som baixo para o alto e do alto para o 
baixo. Faça o mesmo para a coruja (tui-tu). 

Dica de leitura: Se achar interessante, leia para a 
turma os livros sugeridos a seguir. 
A poesia das aves brasileiras, de Levi Ciobotariu 
(São Paulo: Cortez, 2012). 
Resgate animal, de Patrick George (São Paulo: Caro-
chinha, 2016). 
Reúna livros adequados para a faixa etária, para os 
alunos lerem. Mesmo que ainda não consigam fazer 
a leitura das palavras, eles vão criando suas hipó-
teses pela leitura das ilustrações e da memória, se 
já conhecerem a história.
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Página 60: Letra J

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF06 e 
EI03EF07  EI03ET03.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO J ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O PONTILHADO PARA TERMINAR DE 
DESENHAR O JAVALI.

TRACE O J NAS PALAVRAS.

ACARÉ ANELA 

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO K ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

QUAL É SEU NOME? ESCREVA AQUI.
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Para início de conversa

1. Converse com a turma sobre o javali:

• Alguém já viu um javali? Onde? 

• Sabem como ele é? 

• Com que animal ele se parece? 

2. Explique que o javali é um parente do porco. Ele 

costuma viver em grupo, tem o corpo coberto de 

pelos e seus dentes são afiados. 

3. Um dos personagens do filme O Rei Leão é um javali 

chamado Pumba. Se achar interessante, assista ao 

desenho animado com a turma.

Desenvolvendo a atividade

1. Oriente os alunos a ligar os pontos para terminar 

de desenhar o javali. Em seguida, podem pintá-lo 

como quiserem. 

2. É interessante que os alunos repitam o nome das 
figuras da página pronunciando com ênfase o som 
inicial das palavras. Verifique se sabem o significado 
de cada palavra e conte algumas curiosidades: 

• Embora a alimentação preferida dos jacarés seja carne, 
de vez em quando eles também comem frutas. O Bloco 
Regional: Região Centro-Oeste, no Material Digital para 
Professor, traz atividades interessantes sobre o tema. 

• A jiboia tem o corpo comprido, e as fêmeas costu-
mam ser maiores que os machos. Alimenta-se de 
pequenos animais, como morcegos, aves, sapos 
e lagartos. 

3. Fixe na sala de aula o cartaz da Letra J do Material 
Digital para Professor. Forme um varal com os cartazes 
das letras, para que os alunos se familiarizem com o 
alfabeto. Explique que essa é a letra “jota”.  Pergunte se 
algum aluno tem o nome iniciado com o som /j/. Escreva 
o nome na lousa e leia destacando esse som. Os alunos 
podem citar outros nomes iniciados com esse som. 

4. Distribua aos alunos a ficha da Letra J do Material 
Digital para Professor. Os alunos dizem o nome de 
cada figura e percebem se o som inicial é /j/. 

5. Escreva na lousa algumas palavras para que os 
alunos digam se o som inicial é /j/. O enfoque neste 
momento é a identificação dos fonemas (sons), não a 
escrita. Por isso, é importante que as palavras sejam 
pronunciadas pausadamente, com ênfase no som 
inicial. Sugestões: 

JUDÔ
CHUVA 
JAQUETA
JANTAR 

JOIA
JEGUE 
ZEBRA
JILÓ 

XADREZ
JARRA 
JABUTICABA
JUMENTO 

Fique atento: A consciência fonêmica possibilita 
às crianças entender como o alfabeto funciona, o 
que é fundamental para aprender a ler e a escrever. 
Observe se algum aluno apresenta desinteresse, falta 
de atenção ou baixa autoestima.

Propostas de ampliação
1. Ensine aos alunos a música Jacaré foi à cidade, dis-

ponível na internet, para que pratiquem a memória 
fonológica e cantem em casa para os familiares. Sugira 
que os pais e outros parentes dos alunos ensinem a 
eles as músicas infantis que conhecem, reforçando 
assim a literacia familiar. 

2. Os alunos podem cantar a música A janelinha, em 
roda, fazendo os gestos sugeridos pela letra: cobrir os 
olhos quando a janelinha fecha; descobri-los quando 
a janelinha abre. A música pode ser encontrada 
na internet.
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Página 61: Letra K

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG05  
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET03 e EI03ET06.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO K ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

QUAL É SEU NOME? ESCREVA AQUI.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

ES
TÚ

D
IO

M
IL

TRACE O K NAS PALAVRAS.

KÁTIA
Kátia

MEU NOME 
É KÁTIA.
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RESPOSTA PESSOAL.
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Para início de conversa
Algum aluno tem o nome iniciado por K? Se tiver, 

escreva o nome na lousa. Peça aos alunos que citem 

outros nomes iniciados com esse som. Eles poderão citar 

nomes como Carlos ou Caio. Explique, nesse caso, que 

o som é o mesmo que K, mas a letra é diferente. Diga o 

nome das duas letras: cá e cê. 

Desenvolvendo a atividade

1. Peça aos alunos que pronunciem as palavras da 

página, para que percebam o som inicial /k/. 

2. Pergunte se conhecem outras palavras iniciadas 

com o mesmo som. Eles poderão citar palavras 

iniciadas com a letra C. Explique novamente que o 

som é o mesmo, mas as letras nesse caso são dife-

rentes. Fixe na sala de aula o cartaz da Letra K do 

Material Digital para Professor. 

3. Peça aos alunos que registrem como souberem o 
nome deles na placa da página. Aproveite a ocasião 
e proponha que perguntem aos familiares como o 
nome foi escolhido e se sabem seu significado. Esse 
significado pode ser pesquisado na internet. 

4. A consciência fonológica pode ser ampliada com a 
ficha da Letra K do Material Digital para Professor. 
Os alunos ouvem cada nome lido pelo professor e 
observam a escrita para perceber se a letra inicial é K. 

5. Escreva na lousa alguns nomes e leia-os pausada-
mente destacando o som inicial para que os alunos 
digam se os nomes iniciam com o som /k/: 
KARINA
KAUÃ 
KAUÊ

KELVIN 
KAREN
GABRIELA 

KIARA
GUILHERME 

Fique atento: Observe se os alunos identificam o 
som /k/, que é o mesmo de /c/ precedido de a, o, u. 
Retome a letra C, se necessário, e proponha um jogo 
de memória para reforçar a atenção e a concentração.

Propostas de ampliação
1. Ensine aos alunos a parlenda Eu fui à feira e proponha 

que a recitem destacando as rimas: 

Eu fui à feira 
Comprar tomate 
Mas eu não encontrei 
Pois só tinha abacate 

Eu fui à feira  
Comprar morango 
Mas eu queria mesmo 
Era dançar um tango 

Eu fui à feira  
Comprar pastel 
Mas eu me distraí 
Procurando um anel 

Eu fui à feira 
Comprar banana 
Mas como estava verde 
Tomei um caldo de cana 

Eu fui à feira  
Comprar batata 
Mas eu saí correndo 
Porque vi uma barata 

Eu fui à feira 
Comprar goiabada 
Mas como não achei 
Acabei comprando nada.

(Folclore.) 

2. Use a parlenda anterior para trabalhar a memória 
fonológica:

a) Um aluno diz em voz alta: “Fui à feira e comprei...”, acres-
centando o nome de uma fruta. Por exemplo, abacate. 

b) O aluno seguinte repete o que o anterior disse – “Fui 
à feira e comprei abacate” – e acrescenta outro nome 
de fruta. (“Fui à feira e comprei abacate e banana”.) 
Forme outra dupla e continue a brincadeira.
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Página 62: Letra L

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e 
EI03EF07  EI03ET02 e EI03ET03.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO M ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

DESENHE MAIS SEMENTES NA FATIA DA 
MELANCIA.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO L ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO E DESENHE 
MAIS ESTRELAS.

TRACE O L NAS PALAVRAS.

TRACE O M NAS PALAVRAS.

CL
AU

D
IO

 D
IV

IZ
IA

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

LUA
Lua

O
LE

KS
A

N
D

R 
RY

BI
TS

KI
Y/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

LE
VE

N
TI

N
A

/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

G
IZ

 D
E 

CE
RA

UVA ATA
62

D2-PRE-0044-C3-058-083-LA-G22.indd   62D2-PRE-0044-C3-058-083-LA-G22.indd   62 01/10/20   19:2201/10/20   19:22

Para início de conversa
Pergunte aos alunos se já viram a lua no céu e como 

ela estava: aparecia inteira ou apenas uma parte dela? 
Também foi possível ver estrelas no céu? 

Desenvolvendo a atividade
1. Leia cada palavra da página para que os alunos perce-

bam o som inicial /l/. Depois, eles fazem no ar a forma 
da letra L e traçam a letra no livro. 

2. Para trabalhar a coordenação motora fina, os alunos 
poderão traçar e pintar as estrelas. 

3. Fixe na sala de aula o cartaz da Letra L do Material 
Digital para Professor. Os alunos podem também 
fazer um cartaz com figuras cujos nomes comecem 
com o som /l/. Seria interessante envolver os familiares 
na coleta dessas figuras em casa, reforçando assim a 
literacia familiar. 

4. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-
ciado com o som /l/ e escreva o nome na lousa. Que 
outros nomes eles conhecem iniciados com esse som?

5. A consciência fonológica pode ser ampliada com a 
ficha da Letra L do Material Digital para Professor. Os 
alunos dizem o nome de cada figura e percebem se 
o som inicial é /l/. É interessante verificar se os alunos 
conhecem todas as palavras. 

6. Escreva na lousa algumas palavras para que os alunos 
digam se o som inicial é /l/: 
LARANJA
LIXO 
MALA
LAÇO 

NOVELO
LUVA 
NEVE
LEVE 

LEITE
LÁPIS 

Fique atento: Habilidades de escuta e espera não 
estão sendo mais trabalhadas com tanta frequência 
no dia a dia, por isso os alunos tendem a ficar mais 
desatentos. Reforce as atividades de concentração, 
lembrando que cada aluno é único e reage de modo 
diferente dos demais.

Propostas de ampliação
1. Ensine aos alunos esta adivinha, para que aprendam 

e desafiem os familiares: 
O que é, o que é? 
Tem cinco dedos e palma 
Mesmo assim não é mão. 
Quando vazia fica calma. 
Só cheia tem animação. (Resposta: luva.)

2. A palavra LIXO pode motivar uma Semana do 
Ambiente, com atividades como estas:

a) Lixo e reciclagem. Explique que muitos materiais 
que jogamos fora podem ser reaproveitados. Reúna 
embalagens plásticas vazias, sem pontas e higieni-
zadas, para que pintem com guache ou tinta acrílica 
atóxica e façam potes para guardar os lápis.  

b) Água. Converse com os alunos sobre a importância da 
água e a necessidade de evitar o desperdício. Pergunte 
sobre as situações em que a água é usada. Todos precisam 
beber água; ela também é usada para preparar alimentos; 
as plantas não vivem sem água; para navegar, os barcos 
precisam de água; os peixes e outros animais também 
precisam de água para viver. Sugira que plantem grãos de 
feijão e observem-no brotar: basta umedecer um pouco 
de algodão e colocar no fundo de um pote plástico – que 
pode ser um copo de iogurte reaproveitado, limpo e sem 
pontas cortantes. Em seguida, acrescentam-se dois grãos 
de feijão. O pote deve ficar em um lugar iluminado; se 
o algodão começar a secar, deve-se umedecê-lo nova-
mente. Em alguns dias, ele começará a brotar. 

Ensine aos alunos a cantiga popular Peixe vivo, que faz 
parte da cultura popular e pode ser encontrada na internet.

c) Cuidado com o ambiente. É interessante que os 
alunos percebam que os espaços públicos são de 
todos, por isso todos devem cuidar deles. Se possível, 
leve os alunos para uma praça próxima da escola e 
explique que o objetivo do passeio é observar se a 
praça está bem cuidada: 
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• O chão está limpo? O piso é seguro, ou tem pedras e bura-
cos que possam provocar acidentes? Há cestos de lixo? As 
plantas estão bem cuidadas? Há bancos para sentar? Há 
brinquedos para as crianças? Eles estão em bom estado? 

Na volta do passeio, os alunos formam uma roda e 
conversam. 

Aproveite o passeio para observar como eles interagem 
entre si e com os adultos. Incentive o respeito e a tolerância. 

3. Proponha aos alunos que, à noite, observem a lua 
no céu. No dia seguinte, desenhe essa lua ou use um 
cartaz e deixe-o afixado na classe. Repita a atividade 
todos os dias, para que os alunos percebam que em 
certos momentos a forma como a lua aparece no céu 
muda. Explique que a lua não é uma estrela, e sim um 
satélite natural, sem luz própria.  O brilho visto nela é, na 
verdade, reflexo da luz do Sol. Nesse momento, as infor-
mações devem ser simples, mas podem ser ampliadas, 
se os alunos demonstrarem interesse. 

Página 63: Letra M

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF02, EI03EF07  EI03ET03.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO M ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

DESENHE MAIS SEMENTES NA FATIA DA 
MELANCIA.

TRACE O M NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Como aquecimento, leia para os alunos a quadrinha a 

seguir, destacando as rimas no final dos versos. 
Melão, melancia 
Morango e mamão 
Maracujá maduro 
É fruta de montão! 

(Folclore.) 

Desenvolvendo a atividade
1. Para desenvolver a consciência fonológica, com enfoque 

no som /m/, peça aos alunos que prestem atenção ao 
som inicial da palavra MÃO. Em seguida, peça que pro-
nunciem o nome das figuras da página, destacando o 
som /m/ inicial. Pergunte se algum deles tem o nome 
iniciado com esse som e escreva-os na lousa. 

2. Para trabalhar a coordenação motora fina, os alunos 
devem desenhar mais sementes na fatia de melancia. 

3. Imprima o cartaz da Letra M do Material Digital para 
Professor. Acrescente o cartaz ao varal do alfabeto 
da sala de aula, para que os alunos acompanhem a 
formação do alfabeto inteiro. 

4. A consciência fonológica pode ser ampliada com a 
ficha da Letra M do Material Digital para Professor. Os 
alunos dizem o nome de cada figura e percebem se o 
som inicial é /m/. Converse sobre os elementos repre-
sentados na página. 

5. Organize os alunos sentados em roda. A partir de 
uma fórmula de escolha, um aluno inicia dizendo uma 
palavra que começa com M. O aluno seguinte tem de 
falar outra, e assim por diante. Se um aluno não lembrar, 
passa para o seguinte. Pode-se propor outra letra inicial 
se os alunos desejarem. À medida que os alunos falam 
as palavras, registre-as na lousa. 

Fique atento: A aprendizagem da criança passa pelos 
sentidos. Muitas vezes, ela tem dificuldade em realizar 
uma tarefa por falta de atenção, ou não escutou o 
comando ou não observou a atividade. Trabalhe com 
uma atividade de escuta associada a um movimento 
que acompanhe o ritmo, como batidas das mãos ou 
dos pés, como “Palma, palma, palma,/ Pé, pé, pé,/ 
Roda, roda, roda,/ Caranguejo peixe é.” Uma interes-
sante atividade de comando é O mestre mandou.

Propostas de ampliação
1. As figuras ilustradas na página ensejam um traba-

lho de desenvolvimento de vocabulário no campo 
semântico relacionado à alimentação. Pergunte aos 
alunos que outras frutas conhecem. Se disserem 
algum nome de fruta iniciado com o som /m/, chame 
a atenção para esse fato. 

2. Proponha aos alunos uma adaptação da tradicional 
brincadeira Lagarta pintada. Esse é um modo de 
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desenvolver a memória fonológica, essencial na etapa 
da escrita emergente. Na versão original, os dois últimos 
versos são “Puxa, lagarta / Na ponta da orelha” e, ao final 
da quadrinha, cada aluno segura a ponta da orelha do 
colega ao lado. Nesta versão adaptada, os alunos batem 
a mão na mão do colega. A proposta é esta: 

a) Os alunos sentam-se em roda e recitam ou cantam: 

Lagarta pintada 
Quem foi que pintou 
Foi uma velhinha 
Que aqui passou 
No tempo da era 
Fazia poeira 
Bate, lagarta 
Na palma da mão.

b) Ao dizer os dois últimos versos, “Bate, lagarta / Na 
palma da mão”, cada aluno bate as palmas das mãos 
nas palmas das mãos dos colegas que estão à sua 
esquerda e à direita. 

Página 64: Letra N

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 
e EI03TS03  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF06 e 
EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO N ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO E FAÇA AS ONDAS 
DO MAR.

TRACE O N NAS PALAVRAS.

ARIZ    UVEM  

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO O ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO E PINTE OS OVOS.

TRACE O O NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre os navios. Onde ele 

circula? O que ele transporta? Incentive-os a fazer com 
o dedo no ar o movimento das ondas do mar. Eles 
também podem fazer esse traçado na areia ou usar 
massa de modelar para criar ondas sobre um pedaço 
de cartolina ou papel-cartão e depois, percorrer as 
ondas em alto-relevo com as pontas dos dedos. 

2. Para fazer uma integração com o conteúdo estudado 
em Numeracia, pergunte aos alunos: 

a) Que veículo pode levar mais pessoas? O navio 
ou a canoa? 

b) Qual leva menos pessoas? A bicicleta ou o ônibus?  

Desenvolvendo a atividade
1. Ao pronunciar as palavras NAVIO, NARIZ e NUVEM 

com atenção, os alunos poderão perceber o som 
inicial /n/.  

2. Afixe na sala de aula o cartaz da Letra N do Material 
Digital para Professor. 

3. A consciência fonológica pode ser ampliada com a 
atividade da ficha da Letra N do Material Digital para 
Professor. Os alunos dizem o nome de cada figura e 
percebem se o som inicial é /n/. Verifique se os alunos 
conhecem todas as palavras da página. 

4. Pergunte aos alunos se conhecem alguém que tenha 9 
anos. E 9 irmãos? Pergunte se têm irmãos e quantos são. 

5. Proponha um jogo oral: você diz uma palavra e 
os alunos levantam a mão se o som inicial for /n/. 
Algumas sugestões de palavras: 

NOVELO
MOTOR 
NATUREZA
NENÊ 

MINHOCA
NINHO 
BICO
NARIZ 

NOTÍCIA
LOTERIA 
NÚMERO
MÚSICA 

6. Ensine aos alunos a adivinha a seguir e sugira que 
desafiem os familiares em casa: 

Parece um tufo de algodão 

Peço céu a flutuar. 

Pode lembrar um coração, 

É só você imaginar. (Resposta: nuvem.) 

Fique atento: Para trabalhar a falta de atenção dos 
alunos, proponha uma atividade de escuta, observa-
ção e comando, com a música A barata diz que tem. 
Na primeira parte da música, oriente os alunos a bater 
palmas para acompanhar o ritmo; na parte seguinte, 
eles devem ficar quietos, como estátuas, e apenas 
cantar a música. No refrão, batem palmas três vezes 
seguidas para “Ha, ha, ha” e três vezes seguidas para 
“Ho, ho, ho”.
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Propostas de ampliação

1. Os alunos podem criar uma história a partir do navio. 

Você começa: “O navio saiu de...” e peça a eles que 

continuem. Os alunos podem ficar sentados em roda. 

Cada aluno, na sua vez, dá continuidade à narrativa. 

O professor pode ir registrando na lousa para que 

depois todos façam a leitura do texto. O final da his-

tória pode ser escolhido coletivamente. Se necessário, 

faça perguntas para auxiliar os alunos na construção 

da história. 

2. Convide os alunos a brincar de Chocalho escondido. 

Além de atuar na memória fonológica e na percepção 

auditiva, essa brincadeira é um modo de praticar as 

regras de convivência. As instruções estão a seguir: 

a) Organize uma oficina de chocalhos usando potes com 

tampa, como copos de requeijão, sempre higieniza-

dos e sem pontas cortantes. Dentro dos potes ponha 

clipes, botões ou outros objetos pequenos, com o 

cuidado de fechar bem a tampa com fita adesiva para 

impedir a abertura. 

b) Os alunos sentam-se em roda e um deles fica no 

centro com os olhos fechados. 

c) O professor será o coordenador. Ele fica em pé com o 

chocalho na mão, sem fazer ruído, e todos os alunos 

da roda fazem o som /n/ contínuo. 

d) O professor então entrega o chocalho a um dos alunos 

da roda e faz um sinal para que todos silenciem. 

e) O aluno que recebeu o chocalho deve movimentá-lo 

três vezes, contando em pensamento. 

f) Enquanto ele move o chocalho, o aluno que está 

no centro deve apontar para a direção de onde 

vem o som. 

g) Se ele acertar, o colega que ficou com o chocalho 

vai para o centro da roda. Mesmo que ele erre, sua 

atenção auditiva está sendo estimulada. Pode-se, 

por exemplo, propor que ele abra os olhos e ouça 

novamente o colega movendo o chocalho. 

Página 65: Letra O

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e 
EI03EO07  EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01, 
EI03EF02, EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08   
EI03ET03 e EI03ET07.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO O ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO E PINTE OS OVOS.

TRACE O O NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre a importância de uma 

alimentação saudável. Pergunte se costumam comer 
ovo e de que forma: frito, cozido, mexido? Já comeram 
omelete? Trata-se de uma fritada de ovos batidos, que 
pode ter vários outros ingredientes: cebola, tomates, 
queijo, verduras... Pergunte o que gostariam de colocar 
em uma omelete. 

Desenvolvendo a atividade
1. Proponha aos alunos que pronunciem a palavra OVO 

destacando o som inicial /o/. Afixe na sala de aula o 
cartaz da Letra O do Material Digital para Professor. 

2. Sugira que tracem com o dedo no ar a forma da letra 
O. Em seguida, que percorram o traçado no livro, 
primeiro com o dedo e depois com o lápis. 

3. Ao pronunciar as palavras OVO, ORELHA e OSSO, 
enfatizando o som inicial, poderão perceber que 
todas se iniciam com o som /o/. 

4. Que nomes iniciam com o som /o/? Algum aluno tem 
nomes iniciados com esse som? Cite alguns nomes.

5. A consciência fonológica pode ser ampliada com a 
atividade da ficha da Letra O do Material Digital para 
Professor. Os alunos dizem o nome de cada figura e 
percebem se o som inicial é /o/. Peça que citem outras 
palavras iniciadas com o som /o/. 

6. Escreva na lousa algumas palavras e leia cada uma 
pausadamente, destacando o som inicial, para que os 
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alunos observem se esse som é /o/. Explique o signi-
ficado das palavras que os alunos não conhecerem. 
Sugestões: 

ÓLEO MOLA ÓCULOS
OCEANO OCA FOCA 
OURO ORANGOTANGO OVELHA
ONÇA OFICINA ORQUÍDEA 

Fique atento: Alterne atividades que trabalham con-
centração e coordenação e observe como os alunos 
se saem. Se mesmo com estímulos eles não evoluírem 
favoravelmente no decorrer do ano, avalie a necessi-
dade de um atendimento especializado.

Propostas de ampliação
1. Ensine aos alunos esta adivinha e incentive-os a desa-

fiar os familiares: 
O que é, o que é? 
Uma casa bem bonita, 
sem porta, sem janela. 
Tem paredes muito finas, 
dona Clara mora nela. (Resposta: ovo.) 

2. Convide os alunos a brincar de Passa, passa, três 
vezes. Duas crianças combinam em segredo que cada 
uma será um animal. Por exemplo: onça e ovelha. Não 
é necessário que sejam animais nem que as palavras 
se iniciem com o som /o/. As categorias são diversas: 
flores, frutas, cores ou outro tema. As duas crianças 
dão as mãos e formam um túnel, por onde os colegas 
deverão passar. Todos cantam: 

Passa, passa, três vezes 
O último que ficar 
Tem mulher e filhos 
Que não pode sustentar. 

(Folclore.) 
Quando a música acaba, os alunos que formam o 

túnel abaixam os braços e prendem o colega que está na 
frente deles naquele momento. Perguntam a ele: “Onça 
ou ovelha?” Ele escolhe e fala a resposta cochichando no 
ouvido de um dos dois colegas que formam o túnel. Se 
os alunos tiverem dificuldade em cochichar, pratique com 
eles um pouco, para que desenvolvam a percepção fônica 
envolvida nessa forma de se expressar. 

Em seguida, esse aluno que ficou preso no túnel deve 
ir para trás do colega que representa aquele animal. 

Vence a brincadeira aquele que tiver uma fila maior 
atrás de si. 

Na brincadeira, é importante orientar os alunos a 
respeitar os limites e características de seu corpo e do 
corpo dos colegas.  

Aproveite a brincadeira coletiva para observar como os 
alunos interagem. Se ocorrerem conflitos, retome algumas 
regras de convivência. 
3. Peça aos alunos que falem sobre a figura da página 

que representa sentido: ORELHA: 

a) O que sabem sobre a audição? Por exemplo: alguns sons 
são mais agradáveis para nós do que outros. Que sons os 
alunos gostam de ouvir? Que sons não gostam de ouvir? 
Alerte para o perigo de ruídos ou música muito altos; eles 
podem prejudicar a audição. 

b) Cite a palavra OLHO, que também se inicia com a  
letra O, e pergunte: O que sabem sobre a visão? Por 
exemplo: algumas pessoas precisam usar óculos para 
enxergar melhor; não devemos olhar diretamente 
para o Sol nem para uma lâmpada ou lanterna acesa; 
devemos evitar lugares que tenham muita poeira.
Organize uma Semana dos Sentidos, com a inclu-

são do tato, olfato e paladar. Para cada sentido haverá 
uma Estação: 

Estação Paladar – alimentos para os alunos experi-
mentarem os sabores doce, salgado, amargo, azedo. 

Estação Olfato – temperos, como orégano, canela e 
camomila, para os alunos cheirarem. 

Estação Tato – pedaços de papel-cartão com mate-
riais de texturas variadas para os alunos tocarem: lixa bem 
suave, algodão, palitos de sorvete colados lado a lado; 
massa de modelar em pequenos filetes arredondados. 

Estação Audição – instrumentos musicais de sucata 
para os alunos mexerem: chocalhos feitos de objetos 
diversos no interior; tambor; sino. 

Estação Visão – reproduções de fotos e pinturas; lente 
de aumento; óculos de brinquedo com lentes coloridas. 
4. Ensine aos alunos a quadrinha a seguir. Pergunte o 

que entenderam do texto. 
Dois olhos, duas orelhas, 
Só a boca não tem par; 
Quer dizer que é melhor 
Ver e ouvir antes de falar. 

(Folclore.) 

Dica de leitura: Se possível, leia com a turma os livros 
indicados a seguir. 
O livro dos sentimentos, de Todd Parr (São Paulo: 
Panda Books, 2006). 
Quando eu crescer, de Ana Maria Machado (São Paulo: 
Moderna, 2013). 
Reúna livros adequados à faixa etária para os alunos 
lerem. Mesmo que ainda não consigam fazer a leitura 
das palavras, eles vão criando suas hipóteses pela 
leitura das ilustrações e da memória, se for um livro 
que eles reconheçam por ter ouvido a narrativa.

Página 66: Letra P

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, 
EI03EF04, EI03EF05 e EI03EF07  EI03ET03 e 
EI03ET07.
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PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO P ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PINTE O PAPAGAIO.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO Q ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CIRCULE O MAIOR PEDAÇO DE QUEIJO.
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, proponha aos alunos a brinca-

deira Telefone sem fio. Com todos sentados em roda, 
o primeiro aluno cochicha uma palavra para o colega 
ao lado; este repassará a palavra cochichando para 
o colega ao lado, e assim prosseguem até o final da 
roda. O último a ouvir a palavra a pronuncia em voz 
alta. O aluno que iniciou a rodada diz então se aquela 
é a palavra que ele havia cochichado no princípio. 

2. Para trabalhar a compreensão de texto e a cultura 
popular, pergunte aos alunos se conhecem os ditados 
abaixo e o que entendem do significado: 

Papagaio come milho, Periquito leva a fama. 

(Interpretação possível: uma pessoa fez algo errado e 
outra pessoa, inocente, levou a culpa.) 

Pão, pão; Queijo, queijo. 

(Interpretação possível: o ditado é usado quando se 
quer dizer que duas coisas são diferentes, por isso devem 
ser tratadas de modo diferente.) 

Desenvolvendo a atividade
1. Incentive os alunos a pronunciar a palavra PAPAGAIO 

destacando o som inicial /p/. Fixe na sala de aula o cartaz 
da Letra P do Material Digital para Professor, acrescen-
tando assim mais uma letra ao varal do alfabeto. 

2. Oriente-os a pronunciar as palavras PAMONHA e 
PERIQUITO, observando com atenção o som inicial /p/. 

3. Pergunte aos alunos se já comeram pamonha e se 
sabem de que ela é feita (milho). Para trabalhar as 
medidas de tempo, pergunte: “O que você comeu 
ontem?”, “O que você já comeu hoje?”, “O que você 
gostaria de comer amanhã?”.

4. Pergunte se algum aluno tem o nome iniciado com 
esse som e escreva os nomes na lousa. Converse com 
a turma sobre outros nomes iniciados com o som /p/. 

5. Proponha a atividade da ficha da Letra P do Material 
Digital para Professor. Os alunos dizem o nome de 
cada figura e percebem se o som inicial é /p/. Converse 
sobre as figuras da página. 

Fique atento: Observe se o aluno está motivado para 
o aprendizado, se ele está atento e participativo. O 
aluno pode ser motivado e estimulado tanto em casa 
quanto na escola. Estimule o envolvimento da família 
no aprendizado do aluno. 

Propostas de ampliação
1. Pergunte aos alunos o que sabem sobre o papagaio. 

Uma característica curiosa dessa ave é sua capacidade 
de repetir os sons que ouve. Proponha a brincadeira 
Papagaio, fale depressa, em que um aluno diz uma 
palavra e o colega deve repeti-la. A brincadeira é assim: 

a) Prepare previamente fichas com figuras que mesclem 
nomes iniciados com P e com outros sons. Veja a ficha 
Papagaio, fale depressa, disponível no Material 
Digital para Professor. 

b) Os alunos sentam-se em roda, tendo ao centro uma 
caixa com as fichas. O primeiro aluno sorteia uma 
ficha, diz o nome da figura e recoloca a ficha na caixa. 

c) Os demais alunos dizem: “Papagaio, fale depressa”. 

d) O aluno seguinte repete a palavra que o primeiro 
colega disse. Em seguida, retira outra ficha da caixa e 
diz o nome da figura. 

e) Os demais alunos dizem novamente: “Papagaio, fale 
depressa”. 

A brincadeira prossegue enquanto os alunos demons-
trarem interesse. 

2. Cante com os alunos a música Papagaio loro, facil-
mente encontrada na internet, destacando as rimas 
nos finais dos versos. Sugira que cantem em casa para 
os familiares.

3. Conte para os alunos a história O pequeno polegar, 
mostrando as figuras do Material Digital para Professor. 
Ajude-os a perceber que o som inicial dessas palavras é 
/p/. A história permite explorar a quantidade 7. 

Pergunte: Vocês têm irmãos? Quantos? Explique que 
a história que vão ouvir agora é sobre sete irmãos. Conte 
os dedos um a um até chegar a sete. Peça que contem 
todos juntos. 

97

D3-PRE-0044-C3-087-114-MP-G22_AVU.indd   97D3-PRE-0044-C3-087-114-MP-G22_AVU.indd   97 05/10/2020   18:0405/10/2020   18:04



Ao final, os alunos podem cantar a música “Eu era 
assim”, criando gestos para representar cada fala: 

Quando eu era nenê, nenê, nenê, 

Eu era assim (eu era assim). 

Quando eu era criança, criança, criança, 

Eu era assim (eu era assim). 

Quando eu era adulto, adulto, adulto, 

Eu era assim (eu era assim). 
(Folclore.) 

4. Proponha aos alunos que recontem a história que 
ouviram e vá registrando na lousa a narrativa deles. 
Depois, faça a leitura coletiva da história registrada. 

Página 67: Letra Q

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF07  EI03ET03.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO Q ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CIRCULE O MAIOR PEDAÇO DE QUEIJO.
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Para início de conversa
1. Pergunte aos alunos sobre os tipos de queijo 

que conhecem.

2. Converse também sobre a fabricação do queijo: 

• Com que produto o queijo é feito? (leite)

• Que outros produtos podem ser feitos com ele? 
(manteiga, iogurte, coalhada)  

Desenvolvendo a atividade
1. É importante que os alunos pronunciem a palavra 

QUEIJO enfatizando o som inicial /q/. O mesmo 
se aplica às demais palavras da página: QUATI, 
QUADRO e QUADRADO. Eles tenderão a enfatizar 
a sílaba QUA, mas em termos de consciência fonoló-
gica, nesse momento, interessa o som mudo /q/, para 
posterior associação desse som à letra. 

2. Use também a atividade da ficha da Letra Q do Mate-
rial Digital para Professor, para reforçar a percepção 
do som /q/. 

3. Oriente aos alunos a circular o pedaço maior de queijo. 
Pode-se também pedir que assinalem o pedaço menor. 

4. Imprima o cartaz da Letra Q do Material Digital para 
Professor e acrescente-o ao varal do alfabeto na 
sala de aula. 

5. Peça aos alunos que citem outras palavras iniciadas 
com o som /q/. Diga estas palavras, destacando o som 
inicial, e pergunte se começam com o som /q/: 

QUINTO
GUILHERME 
QUATRO
 QUINTAL

GRILO
QUEIXO 
QUIABO
 

QUARTO
GUARDA 
QUILO

Observação: O termo QUILO é usado na linguagem 
popular, em vez do termo QUILOGRAMA. 

Fique atento: A observação do desempenho do 
aluno é um trabalho rotineiro, constante. Se o aluno 
demonstrar dificuldade de coordenação motora, 
promova atividades como: caminhar sobre linhas 
retas e sinuosas traçadas no pátio; caminhar sobre 
uma pista com pequenos obstáculos de espuma 
fina (tapetinho de EVA), onde o aluno deve cami-
nhar subindo e descendo do tapetinho e, depois, 
desviando dele; movimentar a mão como uma cobri-
nha, enquanto canta a música A cobra não tem pé; 
acompanhar com a mão espalmada um traçado de 
um caminho de “sobe e desce” feito com giz na lousa. 

Proposta de ampliação
Convide os alunos a brincar de “Batata quente”: 

a) Ensine a parlenda e incentive a turma a memorizá-la: 

BATATA QUE PASSA QUENTE 
BATATA QUE JÁ PASSOU 
QUEM FICAR COM A BATATA, 
COITADINHO SE QUEIMOU. 

(Folclore.) 

b) Os alunos sentam-se em roda e um deles segura uma 
bola. No centro da roda, fica um dos alunos, ou o 
professor, com os olhos vendados. 

98

D3-PRE-0044-C3-087-114-MP-G22_AVU.indd   98D3-PRE-0044-C3-087-114-MP-G22_AVU.indd   98 05/10/2020   18:0405/10/2020   18:04



c) Os alunos passam a bola para o colega ao lado 
enquanto recitam a parlenda, procurando coordenar 
a voz e o movimento. 

d) Em um momento qualquer, o aluno (ou professor) que 
está no meio da roda diz: “Queimou!”. O aluno que 
estiver com a bola neste momento deve ir para o meio 
da roda e continuar ajudando a recitar a parlenda. 

Página 68: Letra R

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG03 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, 
EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET03, 
EI03ET04 e EI03ET07.

ES
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PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO R ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

REPITA RÁPIDO:

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA.
(TRAVA-LÍNGUA POPULAR.)

ATO   EPOLHO

APRENDA A RECITAR. 

UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ.

TRÊS, QUATRO, FEIJÃO NO PRATO.

CINCO, SEIS, FALAR INGLÊS.

SETE, OITO, COMER BISCOITO.

NOVE, DEZ, COMER PASTÉIS.
(FOLCLORE.)

CIRCULE, NA PARLENDA, O NOME DESTES 
ALIMENTOS.

RELÓGIO
relógio
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Para início de conversa

1. Desafie os alunos a repetir bem rápido o trava-língua 
da página. Proponha outros: 

A rata roeu a roupa da rainha Regina. 
Olha o sapo dentro do saco. O sapo batendo papo. 
Veja a aranha na jarra. Veja a jarra da aranha. 

2. Ensine aos alunos a cantiga Se esta rua fosse minha, 
facilmente encontrada na internet. Sugira que cantem 
a música para os familiares. 

Desenvolvendo a atividade
1. Incentive os alunos a pronunciar as palavras da página 

destacando o som inicial /r/. Eles podem citar outras 
palavras iniciadas com esse som. Aqui será trabalhado 
apenas o som do /r/ forte no início das palavras. Mais 
adiante os alunos praticarão o som /r/ forte no meio 
das palavras e os demais sons da letra R. 

2. Pergunte se todos conhecem o alimento retratado na 
página. Converse sobre esse alimento, perguntando 
se já comeram e como é o gosto. 

3. Proponha a atividade da ficha da Letra R do Mate-
rial Digital para Professor para reforçar a percepção 
do som /r/. 

4. Afixe na sala de aula o cartaz da Letra R do Material 
Digital para Professor.

Fique atento: Se o aluno tiver dificuldade para 
segurar o lápis e fazer traçados, proponha ativida-
des que estimulem o tônus muscular (força/relaxa-
mento), ideal para regular a força com que o lápis 
marca o papel. Sugestões: atividades com massinha 
de modelar e amassar ou picar papel.

Propostas de ampliação

1. Mostre para os alunos um relógio com números, 
indicando que, quando o ponteiro pequeno está 
perto do número, ele mostra que horas são. Nesta 
idade, os alunos ainda não conseguem ler as horas 
nesse tipo de relógio, mas já podem compreender o 
significado do ponteiro menor e observar números 
de 1 a 12. 

2. Explique aos alunos que usamos algumas expressões 
para falar sobre as “horas do dia” e as “horas da noite”. 
Pergunte o que geralmente estão fazendo:  às 8 horas 
da noite; às 10 horas da noite; às 9 horas da manhã; às 
2 horas da madrugada. 

Se não souberem a resposta, podem conversar sobre 
isso com os familiares e depois contar na classe. 

3. Convide os alunos a brincar de Vivo ou morto, tra-
dicional brincadeira que aqui será adaptada para a 
prática do som /r/. Use palavras com quantidade cres-
cente de sílabas, para que intuitivamente os alunos 
comecem a perceber essa característica das palavras: 

a) Quando você disser uma palavra iniciada com o som 
/r/, os alunos devem ficar de pé. 

b) Se a palavra se iniciar com outro som, os alunos devem 
se agachar. 
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Página 69: Revisão

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF02, EI03EF03, EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06, 
e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07.

APRENDA A RECITAR. 

UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ.

TRÊS, QUATRO, FEIJÃO NO PRATO.

CINCO, SEIS, FALAR INGLÊS.

SETE, OITO, COMER BISCOITO.

NOVE, DEZ, COMER PASTÉIS.
(FOLCLORE.)

CIRCULE, NA PARLENDA, O NOME DESTES 
ALIMENTOS.
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ARROZ BISCOITO PASTÉIS

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, 
DE ANA MARIA MACHADO. SÃO 
PAULO: ÁTICA, 2011.

LEIA O LIVRO E CONHEÇA 
A HISTÓRIA DE UMA LINDA MENINA 
E SEU COELHINHO. 

MOMENTO DE LEITURA
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Para início de conversa
Desafie os alunos a repetir a parlenda da página. Con-

forme dizem os números, você pode escrevê-los na lousa. 
Quando tiverem memorizado a parlenda, forme dois 

grupos: um grupo diz a parte inicial, “Um, dois”, e o outro 
diz o restante da parlenda: “Feijão com arroz”.

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que digam o nome de cada figura da 

página. Que outros alimentos poderiam ser incluídos 
na parlenda? Escreva na lousa o verso criado e leia-o em 
voz alta para que os alunos percebam o efeito sonoro. 

2. Oriente os alunos a circular as palavras que dão nome 
às figuras na parlenda.  

3. Incentive os alunos a se divertirem com a leitura do 
livro indicado, que favorece a valorização da diversi-
dade étnico-cultural do Brasil e trabalha a autoestima. 

 Reúna alguns livros adequados à faixa etária para que 
os próprios alunos escolham aqueles que desejam ler. 

Fique atento: Verifique se o aluno não apresenta 
transtorno de desenvolvimento da coordenação 
motora. Proponha que usem massinha de modelar 
para fazer alimentos e os coloquem sobre o desenho 
de um prato.

Propostas de ampliação
1. Pergunte aos alunos se na cidade em que moram há 

um rio e qual o nome dele. Conte a história A origem 
do Rio Amazonas e mostre as figuras do Material 
Digital para Professor. 

2. Depois de contar a história, fale um pouco sobre a 
cultura da região Amazônica e explore Bloco Regional: 
Região Norte. 

3. Peça aos alunos que recontem a história e registre na 
lousa a narrativa deles. 

Página 70: Árvore

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET03, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07.

ESCREVA O NOME DE UMA FRUTA DE QUE 
VOCÊ GOSTA.

RESPOSTA  PESSOAL.

EM UM DIA DE MUITO SOL, NADA COMO 
DESCANSAR NA SOMBRA DE UMA ÁRVORE.

MARIA FOI À LOJA COMPRAR UM PEIXINHO DE 
ESTIMAÇÃO.

QUANTOS PEIXES ELA VIU EM CADA 
AQUÁRIO?

9 7 8

COMPLETE O QUADRO COM O TOTAL DE 
FRUTAS, FLORES E FOLHAS.

QUANTOS DE CADA UM? 
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre a importância das 

árvores para a vida no planeta Terra.  

Nas árvores vivem e se alimentam pássaros, borbole-

tas e outros animais. As árvores também ajudam a deixar 

o ar mais puro; e, além disso, aproveitamos diversos pro-

dutos das árvores na alimentação (frutas, por exemplo). 

Os cientistas utilizam várias partes de certas árvores 

para fabricar remédios. É de algumas árvores que vem o 

material usado para fabricar papel.

Desenvolvendo a atividade
Pergunte aos alunos se na figura há mais folhas, flores 

ou frutos.

Oriente os alunos a assinalar os elementos à medida 

que forem fazendo a contagem, para que eles não se per-

cam. Depois, incentive-os a registrar como souberem nos 

quadrinhos quantos frutos, flores e folhas encontraram. 

Fique atento: Para trabalhar a noção de conservação 

de quantidades, distribua aos alunos uma ficha plasti-

ficada com o desenho simples de uma árvore. A turma 

escolhe o nome de três frutas. Por exemplo: maçã. 

Usando um dado simples o aluno joga e, com massinha, 

modela na árvore a quantidade de maçãs que o dado 

indicar. Prossegue-se assim para as outras duas frutas. 

Propostas de ampliação
1. Faça uma oficina de colagem para a elaboração de uma 

árvore. Providencie para cada aluno: 

• uma folha de papel branco; 

• três triângulos de papel verde (um grande, um 
médio e um pequeno); 

• um retângulo de papel marrom. 

Os alunos colam o retângulo marrom na folha branca 
(tronco) e os triângulos do maior para o menor (copa 
da árvore).

2. Pesquise com a turma na internet imagens de ipê de 
cores variadas. Comente que a flor do ipê-amarelo 
é considerada a flor-símbolo do Brasil, assim como 
o pau-brasil é a árvore nacional. 

3. Explore a ficha Árvore, disponível no Material Digital 
para Professor. Nessa atividade, os alunos são convida-
dos a enfeitar a árvore usando os materiais sugeridos 
no comando. Depois, mostre as ilustrações das tiri-
nhas na página, ajudando os alunos a perceber que se 
trata de uma sequência de três cenas de uma história. 
Incentive-os a contar essa história.

4. Durante a atividade para enfeitar a árvore da ficha do 
Material Digital para Professor, a turma pode ouvir 
e cantar a música A árvore da montanha, facil-
mente encontrada na internet. Para ajudar os alunos 
a memorizar a sequência das vogais, cante com eles a 
música, adaptando o refrão para A, E, I, O, U. Aproveite 
para perguntar quantas são as vogais e incentive-os a 
mostrar a quantidade com os dedos. 

5. Faça com a turma o desenho de uma árvore. Os alunos 
desenham ou recortam flores, folhas e uma fruta 
escolhida pela classe para colar no cartaz. Exponha o 
cartaz na escola. 

6. Mostre aos alunos materiais impressos informativos 
e literários sobre as árvores. Converse sobre as dife-
renças entre esses gêneros textuais.

7. Peça às crianças que modelem em massinha uma fruta 
pequena, como a uva. Depois, peça que modelem 
uma fruta maior, como a laranja. Estimule-as a perce-
ber a diferença de tamanho entre elas.  

Página 71: Peixes no aquário

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG02 
e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03 
 EI03EF01, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03 e 
EI03ET07.

MARIA FOI À LOJA COMPRAR UM PEIXINHO DE 
ESTIMAÇÃO.

QUANTOS PEIXES ELA VIU EM CADA 
AQUÁRIO?

4        NENHUM                5

    6          2    NENHUM   
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos:

• Quem já viu um peixe nadando? Conte como foi. 

• Quem tem aquário com peixes em casa? 

• Vocês sabem como cuidar dos peixinhos do aquário?

• Alguém já pescou? Como foi? 

Desenvolvendo a atividade
Pergunte aos alunos quantos peixes há em 

cada aquário.
Em seguida, os alunos escrevem o número que repre-

senta cada quantidade. Esse registro pode ser feito como 
souberem, principalmente no caso do aquário vazio. Eles 
poderão até mesmo responder oralmente.

Fique atento: Os números estão presentes na vida das 
crianças desde seu nascimento. Quase sempre são esti-
muladas pelos familiares a mostrar nos dedos a quan-
tidade de anos, por exemplo. Mas o fato de as crianças 
recitarem sequências de números não significa que elas 
compreenderam a lógica de formação dos números. 
Para favorecer a aquisição do conhecimento lógico-
-matemático na pré-escola, o lúdico deve estar sempre 
presente. Proponha brincadeiras de contagem oral e 
músicas que explorem diferentes formas de contar. 

Propostas de ampliação
1. Durante a atividade, se achar interessante, cante com 

a turma a cantiga Peixe vivo, da tradição popular, 
facilmente encontrada na internet.
Sempre que possível, incentive os alunos a acompa-

nhar o ritmo da música com gestos ou usando sons produ-
zidos por materiais, objetos ou algum instrumento musical 
que criaram anteriormente, como o chocalho de sucata. 
Também é importante estimulá-los a cantar variando a 
velocidade da música e a intensidade da voz. 

2. Proponha a elaboração de um cartaz coletivo com 
desenhos ou colagens de figuras de animais que 
vivem na água. 
Incentive-as a dar um nome para o cartaz. 

3. Para estimular a memória fonológica, ensine à turma 
o seguinte ditado. 

Anzol sem isca, peixe não belisca! (Folclore.) 

4. A piada é uma breve narrativa que tem como objetivo 
provocar risos em quem a ouve ou lê. Ensine aos alunos a 
seguinte piada para que contem aos amigos e familiares: 

Você sabe por que os peixes gostam tanto de comer? 

Deve ser porque eles vivem com água na boca! 

(Folclore.) 
Explique o significado da expressão “água na boca”. 

De acordo com o dicionário eletrônico Houaiss, a locução 
significa “forte vontade de comer”. 

5. Incentive os alunos a folhear revistas para escolher 
uma figura em que apareçam animais que vivem 
na água. Caso não encontrem, poderão escolher 
outra imagem de sua preferência. Essa figura será 
usada para formar um quebra-cabeça bem simples. 
Para isso: 

a) Ajude a turma a recortar a figura que escolheram. 

b) Faça a marcação das peças, semelhante a peças de 
quebra-cabeça.

c) É importante incentivar os alunos a formar grupos para 
montar os quebra-cabeças. 

6. Os alunos podem criar com os colegas uma história 
que tenha peixe como personagem. Escreva a história 
na lousa e releia para a turma.

Página 72: Número 0

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  
EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03 e 
EI03ET07.

QUANTOS PEIXES HÁ NO AQUÁRIO?

 NÃO HÁ NENHUM PEIXE OU HÁ ZERO PEIXE NO AQUÁRIO.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO NÚMERO 0 
ABAIXO.

QUANTOS SÃO OS COPOS COM SUCO EM 
CADA BANDEJA?

4 07
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IL

NO COFRINHO DO DANIEL, HÁ 9 MOEDAS. 
SE ELE COLOCAR MAIS UMA MOEDA, 
QUANTAS VÃO FICAR? 

10 MOEDAS.

DEZ MOEDAS OU UMA DEZENA DE MOEDAS.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 10 ABAIXO.

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 10.

PINTE AS 10 MOEDAS.
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AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 0.
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Para início de conversa
Reúna nove objetos pequenos e peça aos alunos que 

os contem.
O objetivo é explorar com os alunos as primeiras 

noções de subtração e a ideia de nenhum ou zero. Para 

102
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isso, retire uma peça por vez e, a cada peça retirada, esti-
mule novamente os alunos a fazer a contagem, pergun-
tando quantas peças foram retiradas e quantas restaram. 

Ao retirar a última peça, deixe que os alunos perce-
bam que não restou nenhuma peça. 

Desenvolvendo a atividade
1. Os alunos poderão perceber que não há nenhum peixe 

no aquário ou seja, 0 peixe. Peça que mostrem com os 
dedos a quantidade 0 encontrando suas próprias estra-
tégias. Para desenvolver a coordenação motora fina, 
convide a turma a percorrer com o dedo o traçado do 
número 0 na página. Também podem fazer o traçado 
do 0 no ar, em uma caixa de areia ou usando massinha 
de modelar. Em seguida, traçam o número 0 entre as 
linhas de pauta, usando lápis preto ou lápis de cor. 

2. Na contagem dos copos de suco, os alunos podem 
registrar a quantidade de copos cheios como souberem. 

Fique atento: Prepare para cada aluno uma cartela 
dividida em 9 casas, contendo em cada uma certa 
quantidade de figuras, entre 1 e 9, em qualquer 
ordem. Algumas casas devem ficar vazias. Cada 
aluno também terá fichas numeradas de 1 a 9. 
Sorteie números de 1 a 9, usando papéis ou boli-
nhas numeradas. A cada número sorteado, os alunos 
deverão colocar suas fichas nas casas corresponden-
tes. Explique que as casas vazias correspondem à 
quantidade zero.

Propostas de ampliação
1. Reúna garrafas PET vazias e limpas, para fazer um 

jogo de boliche com os alunos e praticar a contagem 
e a ideia da ausência de quantidade. A bola pode ser 
feita com bolas de papel amassadas e enroladas com 
fita adesiva. Sugira que os alunos registrem os pontos 
usando números ou outros símbolos. Depois de cada 
lance, pergunte quantas garrafas o aluno derrubou e 
quantas restaram.

2. Organize o Dia do Suco, para praticar conceitos de 
numeracia de modo concreto. Em uma bandeja 
coloque 9 copos de suco e faça a contagem do total 
conforme os copos são retirados. Outras turmas podem 
ser convidadas para essa atividade. Ao final, quando 
não restar nenhum copo, verifique se todos os alunos 
associam a ideia de ausência de quantidade ao zero.

3. A ideia da ausência de quantidade, também pode ser 
trabalhada retomando com a turma esta parlenda: 

Fui na lata de biscoito 
Tirei um, tirei dois, 
Tirei três, tirei quatro, 
Tirei cinco, tirei seis, 
Tirei sete, tirei oito, 
Tirei nove, tirei dez! 

(Folclore.) 

Pergunte: se na lata havia dez biscoitos, quantos fica-

ram depois que todos foram tirados? 

Página 73: Número 10

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  
EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07.

NO COFRINHO DO DANIEL, HÁ 9 MOEDAS. 
SE ELE COLOCAR MAIS UMA MOEDA, 
QUANTAS VÃO FICAR? 

10 MOEDAS.

DEZ MOEDAS OU UMA DEZENA DE MOEDAS.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO 10 ABAIXO.

AGORA, CONTINUE A TRAÇAR O NÚMERO 10.

PINTE AS 10 MOEDAS.
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Para início de conversa

1. Antes de começar a atividade, estimule os alunos 

a contar quantos dedos têm nas duas mãos e nos 

dois pés. Explique que a quantidade 10 forma 

uma DEZENA. 

2. Se possível, distribua duas folhas de sulfite para cada 

aluno e ajude-os a passar a tinta para pintura a dedo 

nas palmas das mãos e nas solas dos pés para carim-

bar as folhas. Cada aluno escreve seu nome nas folhas 

como souber e reconta os dedos das mãos e dos pés. 

3. Organize uma exposição dos cartazes na escola. Os 

alunos terão a oportunidade de aprender a valorizar 

suas características e a respeitar as características de 

seus colegas por meio de interações como essas.
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Desenvolvendo a atividade
Para desenvolver a coordenação motora fina, convide 

os alunos a percorrer com o dedo o traçado do número 10. 
Depois podem fazer o traçado do 10 no ar, em uma caixa 
de areia ou com massinha de modelar. 

Oriente-os a traçar o número 10, usando lápis preto 
ou lápis de cor. 

Fique atento: Faça uma base plana com massa de 
modelar. Escreva os números de 1 a 10 dentro de 
espaços circulares e solicite aos alunos que espetem 
palitos na quantidade indicada em cada círculo. 
Essa atividade trabalha quantidades e coordena-
ção motora. 

Propostas de ampliação
1. Para reforçar com os alunos a ideia de contagem de 

1 a 10, cante com eles a cantiga Mariana, facilmente 
encontrada na internet. 

Mariana 
Mariana conta um 
Mariana conta um, é um, é um, é 
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana 
Mariana conta dois 
Mariana conta dois, é dois, é dois, é 
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana 
Mariana conta dez 
Mariana conta dez, é dez, é dez, é dez, é dez, é 
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana.

(Folclore.) 

Há outras cantigas que trabalham a ideia de conta-
gem, como Um elefante incomoda muita gente, Um, 
dois, feijão com arroz, A galinha do vizinho, O Castelo, 
entre outras. Os alunos podem votar em uma dessas 
músicas para cantar e dançar. Incentive-as a criar uma 
coreografia para a música escolhida. 

2. Proponha que encontrem duas formas de representar 
o número 10 em uma folha. Incentive-as a mostrar 
para os colegas de classe como fizeram os registros. 

3. É possível explorar com os alunos a ideia de dezena 
em situações do cotidiano trabalhando a ficha 
Receita de quindim, disponível no Material Digital 
para Professor. Seria interessante preparar na escola 
a receita a seguir.

Quindim 

Ingredientes 

1 vidro de leite de coco (200 ml) 
6 gemas de ovos peneiradas 
3 claras de ovos 
1 e ½ xícara de chá de açúcar (300 g) 
1 colher de sopa de manteiga sem sal (15 g) 
½ xícara de chá de coco ralado (50 g) 

Modo de preparo 

Bata os ingredientes até formar um creme e despeje 
em fôrma de cone central (22 cm de diâmetro), untada com 
manteiga e polvilhada com açúcar. 

Cubra com papel alumínio e leve ao forno, em banho-
-maria, por 40 minutos com temperatura de 180 ºC. 

Retire o papel e asse por mais 30 minutos. 
Depois, leve à geladeira, deixe lá por 2 horas e está 

pronto para servir! 

(Texto adaptado para esta obra.) 

Se possível, transcreva um trecho da receita para uma 
cartolina ou papel Kraft. Incentive os alunos a identificar 
os números e as letras que já conhecem. 

Converse sobre a estrutura da receita: a primeira parte 
lista os ingredientes e quantidades; a segunda indica 
como os ingredientes devem ser preparados. 

Página 74: Números e moedas

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO03  EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF09  
EI03ET01, EI03ET04 e EI03ET07.

CIRCULE DE:

O CONJUNTO QUE TEM MAIS MÚSICOS.

O CONJUNTO QUE TEM MENOS MÚSICOS.

TRACE OS NÚMEROS. DEPOIS, LIGUE CADA 
NÚMERO À QUANTIDADE DE  QUE ELE 
INDICA.

PINTE DE: 

A PALAVRA QUE RIMA COM CÉU.

A PALAVRA QUE RIMA COM AMOR.

CAI, CHUVA,

CAI LÁ DO CÉU!

CAI, CHUVA,

NO MEU CHAPÉU!
(FOLCLORE.)

CHAPÉU

SALVADOR
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, reconte a his-

tória da Dona Baratinha, disponível no Material Digital 
para Professor. Sugira aos alunos que ajudem a contar a 
história.  

A história explora a ideia de quantidade associada à 
moeda de ouro encontrada pela Dona Baratinha. Converse 
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sobre a importância de poupar dinheiro. A educação finan-
ceira possibilita aos alunos fazer melhor uso do dinheiro 
no futuro. 

Para saber mais informações, são sugeridos alguns 
links: http://livro.pro/ahtt2a, http://livro.pro/k9zz7c e 
http://livro.pro/5d9ukb. Acesso em: 2 set. 2020. 

Desenvolvendo a atividade
Inicialmente, oriente a turma a fazer a contagem das 

moedas de cada quadro, usando diferentes estratégias 
para associar a quantidade de moedas aos cartões. 

Fique atento: Se o aluno tiver dificuldade de concen-
tração ou organização, o problema pode estar relacio-
nado ao TDAH (transtorno do déficit de atenção com 
ou sem hiperatividade), mas não necessariamente. 
Somente um profissional especializado poderá diag-
nosticar. Às vezes, o aluno se desinteressa porque as 
atividades propostas estão muito acima de seu nível 
cognitivo. Alterne atividades complexas com outras 
mais simples, porém desafiadoras. 

Propostas de ampliação
1. Providencie um cofrinho (ou pote) transparente e 

coloque nele , por exemplo, 5 moedas de 1 real, que 
podem ser feitas de cartolina. Explore a ideia de 
subtração:

•  Temos aqui 5 moedas. Quantas moedas eu preciso 
tirar do cofrinho para que ele fique sem moedas ou 
com zero moeda?

A brincadeira também pode ser explorada para tra-
balhar as ideias de adição. Por exemplo: Joana, aqui no 
cofrinho temos 6 reais. Coloque moedas até completar 
10 reais. Quantas moedas você colocou? 

2. Organize uma oficina para fazer cofrinhos com latas 
vazias, higienizadas e com as bordas protegidas.

Reforce a importância de guardar dinheiro no cofri-
nho. Incentive os alunos a levar para casa o cofrinho e a 
mostrar aos familiares. 

3. Proponha uma oficina para construir o jogo Esca-
dinha numérica. Solicite aos familiares que enviem 
caixas de fósforos ou de sabonete vazias. Os alunos 
farão pilhas de caixas (de 1 a 10 caixas empilhadas) e 
as organizarão em colunas da menor para a maior.

4. Para explorar as ideias de contagem e de sequência 
numérica, trabalhe a ficha Comer frutas, disponível 
no Material Digital para Professor. Aproveite para 
conversar sobre a importância de uma alimenta-
ção saudável.

5. Ensine à turma adivinhas, parlendas, trava-línguas, 
quadrinhas e ditados populares que exploram as 
ideias de contagem de 1 a 10. Por exemplo, a parlenda 
Rema, rema, remador.

Página 75: Mais e menos conjunto

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  
EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e 
EI03TS03  EI03EF01 e EI03EF02  EI03ET01, 
EI03ET03 e EI03ET07.

CIRCULE DE:

O CONJUNTO QUE TEM MAIS MÚSICOS.

O CONJUNTO QUE TEM MENOS MÚSICOS.

AH, EU NÃO SOU DAQUI.

EU NÃO TENHO AMOR.

EU SOU DA BAHIA,

DE SÃO SALVADOR.
(FOLCLORE.)

PINTE DE: 

A PALAVRA QUE RIMA COM CÉU.

A PALAVRA QUE RIMA COM AMOR.

CAI, CHUVA,

CAI LÁ DO CÉU!

CAI, CHUVA,

NO MEU CHAPÉU!
(FOLCLORE.)

CHAPÉU

SALVADOR

ESCULTURA DE BANDA 
DE PÍFANOS EM ARGILA. 
OLINDA, 2018.

ESCULTURA DE BANDA 
DE PÍFANOS EM ARGILA. 
BRASÍLIA, 2017. 
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Para início de conversa
Pesquise na internet com os alunos vídeos de bandas 

da sua região. A turma poderá escolher uma banda para 
assistir e cantar suas músicas.

Enquanto ouvem e cantam as músicas, os alunos 
podem acompanhar o ritmo com instrumentos musicais 
produzidos pela própria turma, como o pandeiro de 
sucata sugerido a seguir, nas Propostas de ampliação.

Se possível, convide um familiar de aluno ou uma 
pessoa da comunidade que toque algum instrumento 
musical para fazer uma apresentação à turma. 

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a observar bem as ilustrações da 

página. Explique que a foto da esquerda é de uma 
escultura feita em barro por um famoso artista da 
cidade de Caruaru, Pernambuco, Vitalino Pereira dos 
Santos, o Mestre Vitalino. Pergunte o que sabem sobre 
essa arte e os instrumentos representados. Se possí-
vel, mostre áudios e vídeos sobre esses instrumentos.
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2. Comente que um conjunto de três músicos é chamado 
de trio; um conjunto de quatro músicos é um quarteto.

3. Faça a contagem dos integrantes de cada conjunto 
com os alunos, levantando um dedo para cada 
músico. Depois, oriente-os a circular de azul o con-
junto com mais músicos e de rosa o conjunto com 
menos músicos.

Fique atento: A observação constante e a troca de 
informações com a família podem fornecer ao pro-
fessor pistas importantes para a falta de interesse e 
baixa participação do aluno em sala de aula, assim 
como atitudes de isolamento. 

Propostas de ampliação
1. Aproveite a atividade para propor aos alunos que 

confeccionem uma escultura inspirada nas obras de 
mestre Vitalino usando argila ou massa de modelar. 
Seria interessante mostrar a eles mais obras desse 
importante artista brasileiro, facilmente encontradas 
na internet. Depois, pode-se organizar uma exposição 
com as obras dos alunos.

2. Proponha aos alunos que façam um pandeiro com um 
prato de papelão ou plástico e algumas fitas coloridas 
presas ao prato. Os alunos podem tocar o pandeiro 
para marcar o ritmo das cantigas. 

3. Separe tampinhas (ou fichas, gizes, clipes, palitos) 
iguais para formar dois grupos com quantidades 
diferentes de elementos. Com as tampinhas de cada 
grupo, encha potes iguais feitos de garrafas PET. 
Depois, convide os alunos a criar hipóteses sobre qual 
pote tem mais tampinhas e qual pote tem menos.

Enquanto os alunos demonstrarem interesse pela 
brincadeira, você pode mudar as quantidades de tampi-
nhas dos potes, sempre incentivando-as a falar em qual 
pote há mais e em qual há menos tampinhas.

4. A atividade da ficha Gincana das garrafas PET, dis-
ponível no Material Digital para Professor, explora as 
noções de mais e menos, usando de maneira lúdica 
o tema da reciclagem. Antes de propor a atividade, 
incentive os alunos a descrever a figura. O objetivo 
é que percebam que, na situação representada, há 
dois grupos, cada um com a caixa de garrafas que 
conseguiu coletar. 

5. Pergunte aos alunos como podemos reaproveitar gar-
rafas PET vazias. Se achar interessante, acrescente que 
as garrafas PET podem ser transformadas em brinque-
dos, vasos, porta-lápis e muitos outros objetos úteis. 
Nas fábricas, as garrafas usadas são desmanchadas e 
podem ser usadas para fazer garrafas novas e muitos 
outros produtos.

6. Faça com os alunos alguns vasos de garrafa PET. 
Neles, eles podem plantar um grão de feijão e o reco-
brir com algodão umedecido. Organize os alunos de 
modo que todos revezem os cuidados com a planti-
nha. Cerca de uma semana depois, já é possível ver 
o nascimento do pé de feijão. Se possível, fotografe 
os estágios de desenvolvimento das plantas para 
posteriormente comparar as fases com os alunos. 
Isso ajudará a compreenderem os conceitos de antes, 
durante e depois.

7. Converse sobre os cuidados básicos com as plantas: 
regar, adubar e podar. Explique que não se pode acu-
mular água em pratos sob os vasos, porque ali pode 
se reproduzir o mosquito transmissor da dengue, uma 
doença muito perigosa.

Página 76: Mais e menos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  
EI03ET03 e EI03ET07.

QUANTOS ANOS ELE FEZ NO ANO 
PASSADO?

QUANTOS ANOS ELE VAI FAZER NO 
ANO QUE VEM?

AS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO DE BOLA. 

DESENHE MENOS NA CAIXA AMARELA

DO QUE HÁ NA CAIXA VERDE.

OS ALUNOS DEVEM DESENHAR MAIS QUE 
3 BOLAS NA CAIXA VERMELHA E MENOS QUE 
6 BOLAS NA CAIXA AMARELA.

DESENHE MAIS NA CAIXA VERMELHA DO 
QUE HÁ NA CAIXA AZUL.

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: G
IZ

 D
E 

CE
RA

76

D2-PRE-0044-C3-058-083-LA-G22.indd   76D2-PRE-0044-C3-058-083-LA-G22.indd   76 01/10/20   19:2301/10/20   19:23

106

D3-PRE-0044-C3-087-114-MP-G22_AVU.indd   106D3-PRE-0044-C3-087-114-MP-G22_AVU.indd   106 05/10/2020   18:0405/10/2020   18:04



Para início de conversa
Antes da atividade, os alunos podem brincar de derrubar 

latas usando uma bola feita de meia. Explore a contagem 
de latas derrubadas pelos alunos e a comparação da quan-
tidade de latas derrubadas.

Definam previamente as regras do jogo. Pergunte:
• Quantas latas você derrubou na primeira jogada? E na 

segunda jogada?
• Em qual jogada você derrubou mais latas? Em qual 

derrubou menos?
Dê uma folha de papel sulfite para cada aluno regis-

trar como souber quantas latas derrubou.

Desenvolvendo a atividade
Na primeira parte da atividade, os alunos devem 

usar as próprias estratégias para fazer a comparação e, 
em seguida, desenhar mais bolinhas na caixa vermelha 
do que as três já ilustradas na caixa azul. Já na segunda 
etapa, o objetivo é que desenhem menos bolinhas na 
caixa amarela do que as seis que estão na caixa verde. 
Os alunos poderão desenhar até cinco bolinhas na caixa 
vazia ou, até mesmo, optar livremente por não desenhar 
nenhuma bolinha. Incentive-os a dizer aos colegas quantas 
bolinhas decidiram desenhar.

Fique atento: Observe o interesse e participação 
da turma. Acomode alunos com mais dificuldade de 
atenção em local distante de janelas ou de outros 
lugares que possam desviar a atenção. Verifique ainda 
se as atividades não são longas e repetitivas. Se perce-
ber o cansaço da turma, divida a atividade em etapas 
e intercale com atividades lúdicas mais curtas. 

Propostas de ampliação
1. O cartaz Tem mais e tem menos, disponível no 

Material Digital para Professor, apresenta de forma 
bastante simples e visual os conceitos de mais e menos 
e a comparação de quantidades. Se possível, imprima 
o cartaz e afixe-o na lousa ou em outro lugar visível, 
chamando a atenção para a quantidade de peixes 
em cada um dos aquários e para as palavras escritas 
MAIS e MENOS.

2. Para reforçar a noção de mais e menos de maneira 
lúdica, os alunos também poderão explorar a atividade 
proposta na ficha Cirandinha, disponível no Material 
Digital para Professor. 

3. Aproveite para incentivar a turma a brincar de roda, 
cantando a música Cirandinha. O nome dito na cantiga 
poderá ser substituído pelo de um aluno.

Enquanto brincam, os alunos podem rodar para o lado 
direito e para esquerdo, agachar, pular e explorar outros 
movimentos corporais. É importante orientá-los para não 
girarem muito rápido, pois podem machucar o colega ao 
lado ou sentir tontura.

Página 77: Passado, presente e futuro

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG01, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01  EI03ET03 e 
EI03ET07.

QUANTOS ANOS ELE FEZ NO ANO 
PASSADO?

QUANTOS ANOS ELE VAI FAZER NO 
ANO QUE VEM?

5

7

DAVI ESTÁ FAZENDO 6 ANOS HOJE.
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Para início de conversa
Para explorar os conceitos de passado, presente e 

futuro, de maneira lúdica, oriente cada aluno a desenhar 
três bolos de aniversário alinhados.

A ideia é que, no bolo do meio, ele desenhe a velinha 
que representa a idade que tem agora. No primeiro bolo, 
desenha a velinha que apagou no aniversário do ano 
passado e, no terceiro bolo, a velinha que representará 
o próximo aniversário.

Os alunos podem enfeitar os bolos e contar para os 
colegas qual o sabor dos bolos que desenharam.

Desenvolvendo a atividade
1. Antes da atividade, os alunos devem observar e des-

crever as três cenas da página. Uma possibilidade 
é propor aos alunos que indiquem em que ordem 
as cenas aconteceram, organizando o que ocorreu 
primeiro, o que aconteceu em seguida e o que acon-
tecerá depois. Sugestões de perguntas:
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• O que a criança da imagem está pensando?

• Quando ela fez 5 anos?

• Quando ela fará 7 anos?

2. Em seguida, oriente-as a registrar a idade como sou-
berem. Se achar interessante, pergunte aos alunos 
quantos anos eles têm; quantos anos tinham no ano 
passado; que idade terão no próximo ano.

Fique atento: É preciso demonstrar paciência com 
alunos hiperativos e com déficit de atenção, e ao 
mesmo tempo definir limites. Comece propondo ati-
vidades simples de organização (separar o material 
para o desenvolvimento da atividade, por exemplo) 
e, aos poucos, vá aumentando o grau de dificuldade 
e comprometimento. A participação da família é fun-
damental. Tarefas ligadas à organização devem ser 
cobradas em casa também.

Propostas de ampliação
1. Reforce o conceito de ordenação de sequências tem-

porais, com o cartaz Passado, presente e futuro, 
disponível no Material Digital para Professor. Se pos-
sível, imprima o cartaz e afixe-o na lousa ou em outro 
lugar visível, chamando a atenção para as figuras e as 
palavras PASSADO, PRESENTE e FUTURO.

2. A ficha No banheiro, disponível no Material Digital 
para Professor, além de trabalhar a noção do que 
aconteceu primeiro e do que aconteceu por último, 
aborda conceitos de higiene e saúde. Antes da ati-
vidade, os alunos podem descrever as figuras. Expli-
que a necessidade de lavar as mãos depois de ir ao 
banheiro, pelo risco de levar micróbios à boca. Incen-
tive -os a contar aos familiares tudo o que aprenderam 
sobre higiene e saúde.

3. Para trabalhar a sequência de cenas, cole cada cena 
de uma história em quadrinhos em uma caixa de fós-
foros para que os alunos coloquem na ordem certa. 
De preferência, explore tirinhas sobre cuidados com o 
corpo. Os alunos podem formar um grupo para contar 
ou encenar a história.

Página 78: Dias da semana (ontem, hoje, amanhã)

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  
EI03CG01, EI03CG02, EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET04 e 
EI03ET07.

NO RESTAURANTE DO BAIRRO, EM CADA DIA DA 
SEMANA TEM UM SUCO DIFERENTE.

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

LARANJA LIMÃO GOIABA MARACUJÁ

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

MELANCIA ABACAXI UVA

QUANTOS DIAS TEM UMA SEMANA?

HOJE TEM SUCO DE QUE FRUTA?

DE QUE FRUTA FOI O SUCO ONTEM?

DE QUE FRUTA SERÁ O SUCO AMANHÃ?

7

RESPOSTAS DE ACORDO COM O DIA DA SEMANA EM QUE A ATIVIDADE FOR 
REALIZADA.

VAMOS DANÇAR FREVO?

CONTINUE PINTANDO AS SOMBRINHAS NA 
MESMA SEQUÊNCIA DE CORES.
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Para início de conversa
1. Antes de dar início à atividade, os alunos podem falar 

o que sabem sobre os dias da semana. 

• Quantos são os dias da semana?
• Qual é o nome deles?
• Depois do domingo, que dia vem? E antes?
• De que dia da semana você mais gosta?
• O que você faz no domingo com a família?

2. Para reforçar a ordenação da sequência temporal, faça 
com a turma um varal de tubos de papel higiênico 
com o calendário semanal.

A cada dia, um aluno coloca um clipe no tubo do 
dia da semana correspondente. 

Desenvolvendo a atividade
1. Se achar necessário, ajude os alunos a fazer a relação 

entre os sucos e os dias, apontando para cada suco da 
página e dizendo: “Domingo temos suco de laranja”, 
“Segunda, o suco é de limão” e assim por diante.

2. Comente que o primeiro dia da semana é o domingo 
e que o sétimo dia é o sábado. Pergunte a eles: Qual 
é o segundo dia da semana? E o terceiro? E assim 
por diante. Anote os nomes dos dias na lousa. Esti-
mule os alunos a comparar a escrita desses nomes. 
Em seguida, respondem às perguntas da página de 
maneira oral ou registram como souberem.
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Fique atento: As noções de corpo, espaço e tempo 
estão intimamente ligadas. Por exemplo, numa brin-
cadeira proposta, o corpo deve se movimentar dentro 
de um espaço limitado e com movimentos coordena-
dos, em um tempo preestabelecido. Crianças que não 
tenham noção de posição e orientação não conse-
guem se organizar em relação ao tempo de execução 
das tarefas. A organização temporal – com as percep-
ções ligadas às discriminações auditivas e visuais – é 
fator fundamental para a aquisição da leitura. Para 
desenvolver essa organização, ofereça aos alunos 
atividades de seriação e ordenação de fatos no tempo, 
situações de inclusão e de classificação.

Propostas de ampliação
1. O cartaz Ontem, hoje e amanhã, disponível no 

Material Digital para Professor, ajuda os alunos a fixar 
de maneira lúdica a sequência dos dias da semana. 

2. Para incentivar os alunos a expressar sentimentos 
proponha esta brincadeira: você diz uma frase e os 
alunos a representam com gestos e expressões faciais. 
É importante que, ao dizer a frase, você procure trans-
mitir o sentimento relacionado a ela. Sugestões:
• Hoje vou ao parquinho brincar com meus amigos!
• Justo hoje que eu ia andar de bicicleta na pracinha, 

começou a chover.
• No domingo, vou brincar de bola com meu vizinho.

3. Cantigas e parlendas são gêneros textuais que dão a 
oportunidade ao aluno de explorar sua diversidade 
fonêmica e sonoridade. Veja estas sugestões, que têm 
como tema os dias da semana:

Barquinha pequenina
Era uma vez uma barquinha pequenina
que não sabia, não sabia navegar.
Ela levava, ela levava uma semana
e não saía, não saía do lugar.

(Folclore.)

Segunda é dia de picadinho. 
Terça é dia de carne de sol. 
Quarta é sempre feijoada. 
Quinta é peixe e salada. 
Sexta é uma carne assada. 
Sábado é frango e limonada. 
E domingo, macarrão.
É assim toda semana, 
e eu nunca erro, não.

(Texto elaborado para esta obra.)

Olá, segunda! 
Como vai, terça? 
Assim-assim, quarta. 
E você, quinta? 
Diga à sexta 
que eu parto sábado 
para chegar domingo. 

(Folclore.)

Segunda, te amo.
Terça, te quero bem.
Quarta, sofri por ti.
Quinta, por mais ninguém. 
Sexta, fiquei doente.
Sábado, para morrer.
Domingo, fui ao cinema somente para te ver. 

(Folclore.)

4. Para explorar a noção de dia, mês e ano, além de refor-
çar a ideia de sequência numérica, mostre calendário 
do mês vigente para os alunos. Estimule-os a falar o 
que sabem sobre o calendário.

5. Proponha o jogo Ditado de cores no calendário do mês:

a) Forme grupos e dê um calendário do mês para 
cada grupo.

b) Faça um ditado para que os alunos pintem os dez 
primeiros dias do mês. Por exemplo:
• Pinte de azul o quadrinho com o número dois.
• Pinte de vermelho o quadrinho com o número dez.
• Pinte de amarelo o quadrinho com o número cinco.

Página 79: Sequência frevo

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  
EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e 
EI03TS03  EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF08  
EI03ET01, EI03ET05 e EI03ET07.

VAMOS DANÇAR FREVO?

CONTINUE PINTANDO AS SOMBRINHAS NA 
MESMA SEQUÊNCIA DE CORES.

VERMELHO 1
AZUL 2 AMARELO 4

VERDE 3

ES
TÚ

D
IO

M
IL

1
2

3

3
41

2

4

ED
IT

O
RA

 A
LE

TR
IA

O MONSTRO DAS CORES, DE 
ANNA LLENAS. BELO HORIZONTE: 
ALETRIA, 2018.

O QUE SE PASSA COM O MONSTRO 
DAS CORES, QUE FEZ UMA 
BAGUNÇA COM SUAS EMOÇÕES?

MOMENTO DE LEITURA
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Para início de conversa
1. Peça aos alunos que descrevam a figura. Explique que 

os personagens da ilustração estão dançando frevo. 
O frevo é uma dança tradicional brasileira e uma das 
manifestações culturais mais conhecidas na região 
nordeste do país. Pergunte se já dançaram frevo ou 
viram alguém dançando.

2. Procure na internet e mostre aos alunos vídeos de 
frevo (dança e instrumentos musicais). 

3. Se possível, convide um grupo ou familiares de 
alunos que dancem frevo ou outras danças para se 
apresentarem para os alunos ou ensinarem alguns 
passos, respeitando sempre as possibilidades de 
cada um. Os alunos poderão observar como eles 
dançam, adereços, figurino, música etc.

Desenvolvendo a atividade
1. Após observarem a imagem, comente com os alunos 

sobre a sequência de cores nas duas sombrinhas.  Per-
gunte qual a cor da faixa pintada e da próxima e depois 
mostre uma a uma perguntando de que cor devem pintar.

2. Incentive os alunos a se divertirem com a leitura do 
livro indicado. Promova depois a troca de experiên-
cias e impressões que eles tiveram com essa leitura. 
Caso o título sugerido não esteja disponível, reúna 
alguns livros adequados à faixa etária para que os 
próprios alunos escolham aqueles que desejam ler ou 
que serão lidos pelo professor.

Fique atento: Observe se o aluno apresenta dificul-
dade em identificar o padrão de sequenciamento de 
cores proposto na atividade. Verifique se essa dificul-
dade está ligada à desatenção ou a alguma deficiên-
cia visual. Se necessário, ofereça figuras ampliadas 
ao aluno com baixa visão. Para trabalhar a desaten-
ção, intercale atividades com propostas bem lúdicas, 
como uma brincadeira de observação de detalhes. 
Peça aos alunos que desenhem todos os objetos que 
eles podem observar na sala. Depois, peça a eles que 
nomeiem o que desenharam. 

Propostas de ampliação
1. Para ampliar o trabalho com sequência de cores, 

recomenda-se que sejam feitos crachás de três cores 
para os alunos. Cada um fica com o crachá de uma cor.

a) Forme uma fila de três alunos com cores diferentes.

b) Depois, oriente os outros alunos a entrar na fila obe-
decendo à mesma sequência de cores.

2. Faça uma trilha de cores em sequência, no pátio da 
escola. Para isso, com a ajuda dos alunos, trace uma 
faixa listrada com duas cores alternadas, como se 
fosse uma faixa de pedestres (por exemplo: azul e 
verde). Para facilitar a pintura, usando giz de cera 

colorido ou fita adesiva colorida, marque as cores 
com um X em vez de pintar todo o interior das faixas. 
Os alunos poderão caminhar pela faixa pisando 
apenas uma das cores; depois, alternam a cor a 
ser pisada. Quando já tiverem praticado algumas 
vezes, trace uma faixa com listras de três cores em 
sequência (por exemplo: azul, verde e vermelha). 
Veja algumas propostas que podem ser feitas.

• Cada aluno vai pisando a faixa azul e volta pisando 
a vermelha. Depois, o inverso.

• Anda pisando as faixas azul e vermelha e pulando 
a faixa verde.

3. A ficha Peixes coloridos, disponível no Material 
Digital para Professor, explora a sequência de cores de 
maneira lúdica. Os alunos podem pintar cada um dos 
peixinhos usando lápis de cor ou gizão de cera. Incen-
tive-os a desenhar mais peixes coloridos na página 
ou outro animal que também vive no fundo do mar.

Página 80: Ligue-pontos: pescador

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO06  
EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01 e EI03EF09  EI03ET07.

LIGUE OS PONTOS NA SEQUÊNCIA DOS 
NÚMEROS DE 1 A 10 PARA DESCOBRIR 
O QUE VIVIANE PESQUISA NA INTERNET.

DESENHE E PINTE OS PRODUTOS NA 
QUANTIDADE INDICADA EM CADA LINHA.
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre o uso do computador 

e de outras tecnologias: 
• Você já usaram um computador?
• E o celular, vocês já usaram? O que podemos 

fazer nele?
2. Se necessário, explique que celulares e computado-

res podem ser usados para acessar a internet, fazer 
ligações, ouvir música, tirar fotos, mandar mensa-
gens de texto ou de voz, acessar vídeos, jogar etc. É 
importante aproveitar a oportunidade para orientar 
os alunos a utilizar esses aparelhos somente com a 
autorização dos familiares e durante poucos minutos 
do dia, não deixando, portanto, de brincar, praticar 
esportes, ler, conviver com os amigos e familiares etc.

Desenvolvendo a atividade
Para descobrir qual figura aparecerá, os alunos devem 

ligar os pontos na sequência de 1 a 10. 
Após completarem a atividade, é importante que os 

alunos digam aos colegas qual animal apareceu e o que 
sabem sobre ele. 

Explique que os golfinhos são animais que vivem no 
mar, mas precisam subir à superfície a todo momento para 
respirar. Eles estão sempre em grupo e chamam a atenção 
de quem os vê, porque costumam dar saltos, bater a cauda 
na água e emitir sons que lembram um assobio.

Fique atento: Atividades de sequenciação deman-
dam muita concentração e são essenciais para o 
desenvolvimento da organização temporal. Proponha 
atividades que envolvam cumprir ordens numa deter-
minada sequência. A música Cabeça, ombro, perna 
e pé, por exemplo, pode servir a esse propósito, pois 
está associada a movimentos sequenciais. 

Propostas de ampliação
1. Pode-se pesquisar com os alunos na internet vídeos 

que mostram golfinhos em seu habitat dando saltos, 
batendo a cauda e produzindo sons que parecem 
assobios para se comunicar. Aproveite para convidá-
-los a tentar assobiar como fazem os golfinhos. Os 
que souberem podem mostrar como fazem. Os que 
não souberem podem praticar o posicionamento dos 
lábios e, com o tempo, provavelmente terão aprendido. 
É importante que cada um encontre a própria forma de 
posicionar os lábios para tentar assobiar. Caso tentem 
assobiar usando as pontas dos dedos na boca, oriente-
-os a lavar as mãos antes e depois da atividade.

2. Se achar interessante, explique aos alunos que boto é 
um outro nome usado para designar golfinhos. Conte 
para eles a lenda amazônica do boto cor-de-rosa.

Segundo uma lenda da Amazônia, o boto cor-de-rosa 
aparece transformado em homem durante as festas juni-
nas. Nessas festas, a população dança quadrilha, faz foguei-
ras e come alimentos típicos da região. É então que o boto 
cor-de rosa sai do rio, transformando-se em um jovem belo 

e elegante, muito bem-vestido. Ele tem uma espada presa 
ao cinto e usa sapatos brancos.

Usa também um chapéu, para esconder o orifício que 
tem na cabeça e que serve para  respirar. A espada, o cinto, 
os sapatos e o chapéu são peixes transformados em obje-
tos. O jovem dança a noite inteira com as moças. Quando a 
noite termina, ele volta para o rio novamente transformado 
em boto. Nesse momento, o cinto, a espada, o chapéu e os 
sapatos voltam a ser peixes.

(Texto adaptado para esta obra.)

3. A ficha Celular e tablet, disponível no Material Digital 
para Professor, explora esses aparelhos tecnológicos 
e as ideias matemáticas de noção de percurso e dis-
criminação visual, propondo de maneira lúdica dois 
jogos bem conhecidos pelos alunos.

4. Outra atividade envolvendo noção de percurso e 
que pode ser interessante é brincar com os alunos de 
“Labirinto”. Para isso, espalhe as mesas e as carteiras 
pela sala de aula e oriente-os a atravessar o labirinto 
sem encostar nos obstáculos. 

Página 81: Produtos da feira

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  
EI03CG02, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  
EI03EF01, EI03EF02, EI03EF04, EI03EF05 e EI03EF07 
 EI03ET02, EI03ET03 e EI03ET07. 

DESENHE E PINTE OS PRODUTOS NA 
QUANTIDADE INDICADA EM CADA LINHA.
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ALFACE  1

MAMÃO 2

ABACATE 3

PEPINO 4

CHUCHU  5

LIMÃO 6

PERA 7

TOMATE 8

MAÇÃ 9

LARANJA  10
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, é interessante promover uma con-

versa entre os alunos sobre o que sabem a respeito 
da feira. Pergunte se já foram à feira e o que viram 
lá. Converse também sobre alimentação: que fruta 
preferem, como é essa fruta, se gostam de salada, o 
que não gostam de comer e por quê.

2. Sempre que possível, converse sobre a importância de 
uma alimentação saudável. Veja algumas orientações 
que podem ser transmitidas:

• Comer salada em todas as refeições.

• Comer frutas diariamente.

• Controlar o consumo de doces, como balas e 
chocolates.

• Evitar frituras, preferindo os alimentos cozidos 
ou assados. 

• Evitar salgadinhos industrializados, desses que são 
vendidos em saquinhos.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, leia para os alunos o nome de cada ali-

mento, indicando com o dedo o sentido da leitura, ou 
seja, da esquerda para a direita. Enquanto desenham e 
pintam os alimentos, os alunos podem ouvir e cantar a 
música Meu limão, meu limoeiro, facilmente encon-
trada na internet.

Fique atento: Observe o desempenho do aluno na 
atividade, que requer que ele tenha desenvolvido 
a contento a noção de conservação de quantida-
des e o raciocínio lógico-matemático. Se houver 
dificuldade, ela também pode estar ligada à desa-
tenção, baixa concentração, dificuldade de atender 
a comandos ou, até mesmo, a dificuldades visuais. 
Proponha aos familiares que, sempre que possível, 
envolvam os alunos ao listar produtos para compras 
em mercado ou feira ou mesmo no acompanha-
mento da sequência de passos na execução de uma 
receita culinária. 

Propostas de ampliação
1. Quando o aluno tem contato com diferentes gêneros 

textuais, tem a oportunidade de explorar sua diver-
sidade fonêmica, sua sonoridade e a prosódia. A 
parlenda a seguir pode ser trabalhada com a turma.

Fui à feira comprar uva
Encontrei uma coruja.
Eu pisei na cauda dela
me chamou de cara suja.
Que danada essa coruja!

(Folclore.)

2. Proponha aos alunos a elaboração de um cartaz  
em grupo:

a) Ajude-os a recortar de jornais e revistas figuras que 
tenham números.

b) Oriente-os a organizar os recortes em uma cartolina. 

c) Motive-os a escolher um título para o cartaz. Registre 
o título no cartaz.

d) Faça uma exposição com os cartazes dos alunos e 
convide os familiares para visitá-la. 

3. Convide os alunos a observar a sequência de números 
de 1 a 10 em diferentes situações. Por exemplo:

• na numeração das portas das salas de aula da escola;

• no mostrador de um relógio de parede;

• nas teclas de computador, telefones e contro-
les remotos.

Os alunos também podem convidar seus familia-
res para ajudá-los na procura de objetos em que apa-
reçam sequências numéricas na sua casa. Proponha 
que desenhem um desses objetos e os números que 
nele aparecem.

4. Muitos contos infantis permitem explorar números 
e quantidades, como Cachinhos Dourados e os 
três ursos, Branca de Neve e os sete anões, entre 
outros. Estimule os alunos a contar como souberem 
as histórias. Você também pode ler alguma dessas 
histórias para eles, incentivando-os a recontá-la aos 
amigos ou familiares.

5. Leve os alunos à cozinha da escola e prepare pipocas 
para que ouçam os estouros e possam observar a 
transformação que ocorre com o milho de pipoca 
quando submetido ao calor. Pode-se trabalhar 
a adivinha:

O que é, o que é?
Pula que nem cabrito.
Espirra que nem bode.
Vira pelo avesso.
É quentinha que se come. (Resposta: pipoca.)

6. Se achar interessante, apresente aos alunos a música 
Pipoca, de Paulo Tatit e Arnaldo Antunes, que traba-
lha ritmo e aliterações.
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Páginas 82-83: Glossário

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO04 • EI03EF01 e EI03EF09.

ABOBRINHA
• VARIEDADE DE ABÓBORA.

• BOBAGEM, BESTEIRA.

CHUCHU
• VEGETAL DE SABOR SUAVE. 

• PESSOA MUITO SIMPÁTICA.

PEPINO 
• FRUTO DO PEPINEIRO.

• SITUAÇÃO DIFÍCIL DE 
RESOLVER.

GLOSSÁRIO

JIA
N

G
 H

O
N

G
YA

N
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

PERIQUITO 
• AVE.

• PLANTA COM FOLHAGEM 
AVERMELHADA OU 
VERDE-CLARA.

FO
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RL

/S
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TT
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RELÓGIO 
• INSTRUMENTO USADO PARA 

MEDIR A PASSAGEM DO TEMPO.

• APARELHO QUE MEDE O 
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE 
GÁS OU DE ENERGIA ELÉTRICA.

A
LI

S 
PH

O
TO

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

SOMBRINHA 
• GUARDA-CHUVA 

FEMININO.

• SOMBRA PEQUENA.

EL
NUR

/
SH

UTT
ER

ST
OCK

.C
OM

RATO 
• ANIMAL ROEDOR.

• QUEM FREQUENTA MUITO 
UM MESMO LUGAR.

PA
KH

N
YU

SH
CH

Y/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

PRATO
• OBJETO EM QUE SE 

SERVE COMIDA.

• CONJUNTO DE 
INGREDIENTES SERVIDOS 
EM UMA REFEIÇÃO.

U
RF

IN
/S

HU
TT
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O
CK
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Desenvolvendo a atividade
1. Na elaboração do Glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais 
de um sentido que uma única palavra apresenta 
quando inserida em contextos diferentes, ou seja, 
explorar a significação que uma mesma palavra pode 
assumir dependendo de como for empregada.

2. Seria interessante inicialmente mostrar para os alunos 
alguns dicionários impressos e, se possível, on-line, 
explicando que os dicionários trazem o significado das 
palavras. Eles estão organizados na ordem do alfabeto 
para facilitar a localização das palavras. Procure algumas 
palavras sugeridas pelos alunos e leia o verbete.

3. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no glossário.

a) Pergunte à turma que significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a ilustração corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.

d) Leia para eles as definições para cada palavra.

e) Embora algumas palavras tenham outros significados 
além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

4. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado para as palavras, podem ser 
exploradas as seguintes frases.

• Minha sopa preferida é a de abobrinha.
• Até agora só se falou abobrinha.
• Para o almoço teremos chuchu com carne moída.
• Esta roupa é um chuchu de tão bonita!
• A salada tem alface, tomate e pepino.
• Estou com um pepino no trabalho.
• Veja quantas cores tem aquele periquito!
• Foram plantadas algumas mudas de periquito 

no jardim.
• Depois de comer, temos que lavar o prato.
• O prato do dia é macarronada.
• O relógio está marcando meio dia em ponto.
• O encanador veio verificar o relógio que marca o 

consumo de água.
• Melhor levar a sombrinha pois acho que vai chover.
• Vou descansar nesta sombrinha da árvore.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 3

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1. Percebe e pronuncia os sons das letras J, K, L, M, N, O, P, Q e R (som forte).

2. Associa o som inicial das palavras ao som das letras pronunciadas isoladamente.

3. Realiza adequadamente o traçado das letras de J a R.

4. Percebe e pronuncia o som de encontros vocálicos.

5. Nas atividades de expressão oral, demonstra bom domínio da reflexão e da argumentação.

6. Interessa-se por informações sobre sua saúde e seu corpo.

7. Compreende a importância de preservar os recursos naturais.

8. Compreende a ideia de dezena.

9. Percebe medidas de tempo, como as horas, as partes do dia e a sucessão dos dias.

10. Compreende o conceito temporal de passado, presente e futuro.

11. Compreende o uso social do sistema monetário.

12. Relaciona o algarismo zero à ausência de quantidade.

13. Compreende o processo de classificação por atributo.

14. Entende padrões em sequências de cores.

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7. Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.
8. Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.
9. Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).
10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 4

Introdução
As atividades deste capítulo ampliam a consciência 

fonêmica com o estudo dos sons das letras S, T, U, V, W
(som /v/), X (som /x/), Y e Z no início de palavras. As ativi-
dades solicitam aos alunos que pronunciem os sons das 
letras, digam palavras que se iniciam por esses sons e ana-
lisem palavras para verificar se começam com esses sons. 
Ao final do capítulo, chega-se à sequência completa do 
alfabeto em sua representação sonora e gráfica. O pré-re-
quisito para a realização dessas atividades é a percepção 
de que os sons correspondem às letras, já abordado no 
estudo fonológico sistemático dos capítulos anteriores.

Propostas envolvendo manipulação de objetos, dese-
nho, pintura e traçados atuam na prática da coordenação 
motora fina.

A consciência fonológica neste capítulo é traba-
lhada, entre outras atividades, em propostas de produção 
de rimas pelos alunos, de forma que percebam os sons 
das partes finais das palavras, segmentando-as intuitiva-
mente em sílabas.

As atividades de contação de histórias, reconto e pro-
dução oral de texto do quarto capítulo propõem desafios 
mais complexos que nos capítulos anteriores em termos 
de construção da narrativa, com a ideia de elaboração de 
um final para a história, construção de personagens e a 
proposta de que o professor escreva na lousa a história 
criada oralmente pelos alunos. A familiaridade com a 
estrutura básica de uma narrativa ficcional é pré-requisito 
para essas atividades.

A encenação de histórias conhecidas, proposta neste 
e em outros capítulos, tem por objetivo trabalhar a cria-
ção de discurso direto a partir de discurso indireto. Os 
alunos deverão criar os diálogos com base em uma his-
tória contada por um narrador, interpretando as emoções 
dos personagens. Para realizar atividades como essas, 
os alunos recorrerão ao que aprenderam assistindo a 
animações, peças de teatro e filmes, e ouvindo histórias. 
Os livros infantis sugeridos contribuem para a construção 
desse pré-requisito.

Os temas das atividades relacionam-se a campos 
diversos do conhecimento, atendendo ao objetivo de 
ampliar o repertório, as informações e os questionamen-
tos dos alunos. Alguns dos temas são a saúde, cuidados 
com o corpo, higiene, sentido da audição, identidade, 
folclore e educação para o trânsito.

Em Numeracia, há resolução de situações-problema, 
uma ferramenta pedagógica que tem como pré-requisi-
tos a compreensão textual, o raciocínio lógico e o domí-
nio dos conceitos matemáticos envolvidos na atividade.
O objetivo dessa estratégia, no quarto capítulo, é contex-
tualizar desafios matemáticos em situações que possa 
reconhecer como situações da vida cotidiana. O próprio 
pensar na solução é um exercício de abstração e refle-
xão essencial para o desenvolvimento cognitivo.

A noção espacial é trabalhada em atividades com 
formas geométricas de duas dimensões, as figuras planas 
(retângulo, triângulo, quadrado e círculo); e as de três 
dimensões, as espaciais (cubo, paralelepípedo, esfera, 
cone, cilindro e pirâmide). O pré-requisito fundamental 
para a realização dessas atividades é a imaginação espa-
cial, trabalhada desde o primeiro capítulo em atividades 
que envolvem discriminação visual, como observação da 
reprodução de pinturas, e a manipulação de objetos que 
tenham formas variadas.

Outros conceitos abordados nas atividades do capí-
tulo são contagem; a adição como ideia de juntar; edu-
cação financeira; correspondência um a um; a ideia de 
subtração; noção de cheio e vazio.

Página 84: Aquecimento

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07 � EI03CG02 
e EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01, EI03EF03, 
EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF08 
� EI03ET03 e EI03ET07
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PASSE O DEDO NOS PULOS. DEPOIS, CUBRA 
O TRACEJADO E O PONTILHADO.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO S ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO PARA FAZER 
OS PULOS DO SAPO SAPECA.

TRACE O S NAS PALAVRAS.

, , !
ES

TÚ
D

IO
M

IL

84

CAPÍTULO 4
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Pergunte aos alunos como acham que se chama o 

pirata ilustrado na página. Sugira que escrevam o nome 
como souberem. Pergunte se conhecem alguma história 
de pirata e peça que contem como souberem.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia com a turma o texto da página e pergunte: Como 

é o pirata? O que aconteceu com ele? Onde a histó-
ria se passa?

2. Para desenvolver a discriminação visual, os alunos po-
dem descrever as cenas da história. Em seguida, podem 
continuar a história. O que acham que acontece depois 
que o pirata sobe no coqueiro? Como a história termina?

Fique atento: Esta atividade permite observar se o 
aluno consegue pintar figuras dentro dos limites, a 
destreza para traçar os pontilhados e a evolução do 
aluno nesses quesitos do início do ano para agora. 
Antes de os alunos fazerem traçados no livro, propo-
nha que percorram com a mão espalmada traçados na 
lousa e caminhem sobre linhas traçadas no chão, para 
ajudá-los a futuramente perceber e ajustar sua escrita 
no espaço entre duas linhas (pauta).

Propostas de ampliação
1. Uma sugestão interessante é ensinar aos alunos a mú-

sica Pirata da perna de pau, composta por Braguinha, 
facilmente encontrada na internet.

2. Motive os alunos a criar coletivamente uma história de 
pirata. Faça perguntas para orientar a criação do texto, 
se achar necessário: Onde a história se passa? Qual é 

o nome do pirata? O que ele foi fazer nesse lugar? O 
que acontece com ele? E assim por diante. O professor 
deve atuar como escriba, registrando no quadro o 
enredo à medida que for sendo criado pelos alunos. 
História pronta, proponha aos alunos uma oficina para 
construírem fantoches, para encenar a história. A mú-
sica Pirata da perna de pau pode ser usada como trilha 
sonora da peça. O professor deve ficar atento para a 
demonstração de respeito que os alunos devem ter 
uns com os outros no desenvolvimento de atividades 
coletivas e buscar estratégias adequadas para lidar 
com os conflitos que ocorrerem.

3. Se possível, imprima e distribua aos alunos a ficha 
Escolhendo o passeio,  do Material Digital para Pro-
fessor. Incentive-os a analisar e escolher um destino, 
percorrer o caminho com o dedo e só então fazer o 
traçado com o lápis.

Dica de leitura: Pedro pirata e seu papagaio, de 
Jenny Woods (São Paulo: Ciranda Cultural, 2017). O livro 
conta algumas aventuras em alto-mar do Pedro Pirata 
e do seu papagaio falante, que só apronta confusão.

Se o título sugerido não estiver disponível, ofereça aos 
alunos a possibilidade de escolher um livro no acervo do 
cantinho de leitura ou da biblioteca da escola.

Página 85: Letra S
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO06 
� EI03CG02 e EI03CG05 � EI03TS02 e EI03TS03 
� EI03EF01 e EI03EF07.

SAPO
sapo

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO S ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO PARA FAZER 
OS PULOS DO SAPO SAPECA.

ACI OPA APATO

TRACE O S NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, cante com os alunos a música 

Sapo-cururu, facilmente encontrada na internet, 
chamando a atenção para as rimas ao final dos versos.

2. Aproveite a música para explorar a intensidade dos 
sons. Combine com os alunos os sinais que você 
fará com os braços enquanto eles cantam. Se você 
levantar os braços, eles devem cantar mais alto; se 
você descer os braços, devem cantar bem baixinho, 
quase sussurrando. Braços esticados à frente, altura 
normal do som.

Desenvolvendo a atividade
1. Sugira aos alunos que façam com o dedo no ar o 

movimento do sapo e só depois cubram o tracejado.
2. Verifique se os alunos identificaram a figura do saci 

na página. Explique que o saci é um personagem do 
nosso folclore. Segundo a lenda, o saci é baixinho, 
pula numa perna só e usa um capuz vermelho. É 
brincalhão e faz muitas travessuras. É importante 
despertar nos alunos o respeito pela cultura e pelo 
folclore do nosso país. Veja sugestões de trabalho 
com nosso folclore nos Blocos regionais do Material 
Digital para Professor.

3. Se possível, fixe na sala de aula o cartaz Letra S do 
Material Digital para Professor.

4. Para desenvolver a consciência fonológica, peça aos 
alunos que pronunciem o nome das figuras da página, 
atentando para o som /s/ inicial. Pergunte quem tem 
o nome iniciado com esse som e escreva na lousa.

5. Proponha a atividade da ficha Letra S do Material Di-
gital para Professor. Os alunos dizem o nome de cada 
figura e percebem se o som inicial é /s/.

6. Escreva na lousa e leia em voz alta algumas palavras 
para que os alunos digam se o som inicial é /s/. O en-
foque neste momento é a identificação dos fonemas 
(sons), não a escrita; por isso é importante que a leitura 
seja pausada, enfatizando o som inicial. Exemplos: 
SABÃO, SACOLA, SELO, SINO, SONO, SUOR etc.

Fique atento: Atividades de coordenação motora fina 
podem ser oferecidas nessa fase, pois ajudam a desen-
volver a musculatura das mãos. Verifique como o 
aluno está segurando o lápis, se houve evolução nesse 
quesito em relação ao início do ano. Para segurar 
corretamente o lápis usa-se a preensão trípode, com 
3 dedos: polegar, indicador e dedo médio.

Propostas de ampliação
1. No pátio da escola, os alunos podem brincar de dar 

pulos como o sapo. Depois, apostam uma corrida:

a) Trace duas linhas, uma de partida e uma de chegada.
b) Os alunos ficam na linha de partida e dão três pulos. 

Aquele que, com esses três pulos, estiver mais perto 
da linha de chegada, será o vencedor.

2. Outra sugestão interessante é brincar de Serra, serra, 
serrador, adaptada para a faixa etária a partir da for-
ma de brincar na cidade de Curvelo, em Minas Gerais:

a) Dois alunos ficam frente a frente e dão as mãos. Balan-
çam as mãos dadas e recitam “Serra, serra, serrador! 
Serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou?”.

b) Em seguida, uma diz um número de 1 a 10. Os alunos 
soltam as mãos e batem na palma da mão um do 
outro até completar a quantidade escolhida.

Página 86: Letra T

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07 � EI03CG02, 
EI03CG03 e EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01  
e EI03EF07
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PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO T ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PINTE O TATU E CUBRA O PONTILHADO 
PARA MOSTRAR O CAMINHO QUE ELE FEZ.
PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO U ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO DO VOO DO URUBU.

TRACE O T NAS PALAVRAS. TRACE O U NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Antes de começar a atividade, ensine aos alunos dois 

trava-línguas divertidos:

O tatu tá?
Não, o tatu não tá.
Mas a mulher do tatu tá
E a mulher do tatu tando
É o mesmo que o tatu tá.

(Folclore.)

117

D3-PRE-0044-C4-115-136-MP-G22.indd   117D3-PRE-0044-C4-115-136-MP-G22.indd   117 06/10/20   02:2006/10/20   02:20



O tempo perguntou ao tempo 
Quanto tempo o tempo tem. 
O tempo respondeu ao tempo 
Que o tempo tem tanto tempo 
Quanto tempo o tempo tem.

(Folclore.)

Desenvolvendo a atividade
1. Fixe na sala de aula o cartaz Letra T do Material Digital 

para Professor, para que o aluno possa consultá-lo 
sempre que quiser.

2. Oriente os alunos a pronunciar o nome das figuras 
da página. Assim, poderão perceber o som /t/ inicial. 
Pergunte se algum deles tem o nome iniciado com 
esse som e escreva os nomes na lousa.

3. Proponha a atividade da ficha Letra T, disponível no 
Material Digital para Professor. Os alunos dizem o 
nome de cada figura e percebem se o som inicial é /t/.

Fique atento: O tempo de cada aluno deve ser respei-
tado. Com muita observação e paciência, o professor 
pode oferecer atividades variadas de coordenação 
motora fina. Se, após várias tentativas, a preensão 
do lápis ou a força que o aluno imprime no papel 
quando faz traçados não apresentarem evolução, 
seria interessante consultar um psicomotricista para 
uma orientação mais adequada.

Propostas de ampliação
1. No Jogo do Tatu, um aluno de cada vez será o tatu, 

que gosta de palavras iniciadas com o som /t/.

a) Distribua aos alunos f ichas com f iguras cujos 
nomes iniciam com o som /t/ e com outros sons. 
As fichas podem ser feitas com colagens ou dese-
nhos. Se preferir, imprima a ficha Jogo do Tatu do 
Material Digital para Professor.

b) Organize os alunos sentados em roda e deixe as fichas 
em uma caixa, no centro da roda.

c) Cada aluno na sua vez de ser o tatu retira uma ficha, 
diz o nome da figura e os demais devem dizer se o 
som inicial é /t/. Se a ficha gerar dúvida, o professor 
pode repetir a palavra com ênfase no som inicial.

2. Esta outra brincadeira, comum na cidade de Curvelo, 
em Minas Gerais, associa mímica e música, promoven-
do a memória fonológica e a atenção. É brincada com 
as crianças em roda, em pé.

a) Ensine aos alunos a música abaixo.

Tic, tic, tac
Tic, tac,
Pom, pom

(Parlenda.)

b) O primeiro aluno canta a música e cria gestos corpo-
rais para acompanhar. Os demais devem imitá-lo.

c) Em seguida, outro aluno canta e inventa os gestos 
corporais para as demais copiarem.

Brincar é a atividade mais pura, mais espiritual do 
homem neste estágio, e, ao mesmo tempo, típico da vida 
humana como um todo – a vida natural interna escondida 
no homem e em todas as coisas. Ela dá, assim, alegria, 
liberdade, contentamento interno e descanso externo, 
paz com o mundo. Ele assegura as fontes de tudo que é 
bom. (FROEBEL, 1896, p. 55 apud KISHIMOTO; PINAZZA, 
2007, p. 49)

KISHIMOTO, T. M.; PINAZZA, M. A. Froebel: uma 
pedagogia do brincar para a infância. In: FOMOSINHO, 

J. O.; KISHIMOTO, T. M.; PINAZZA, M. A. Pedagogia(s) 
da infância: dialogando com o passado construindo 

o futuro. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 37-64.

Página 87: Letra U
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07 
� EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05 
� EI03TS01 e EI03TS02 � EI03EF01, EI03EF04, 
EI03EF05 e EI03EF07.

URUBU
urubu

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO U ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CUBRA O TRACEJADO DO VOO DO URUBU.

VAS NHA RSO

TRACE O U NAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Converse com a turma sobre o urubu. Ele tem um 

importante papel na natureza, porque ele se alimenta 
de restos de outros animais. Existe um urubu chamado 
urubu-rei. É uma ave grande, de bico forte, com manchas 
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coloridas na cabeça. Quando ele está se alimentando, as 
demais aves se afastam, como se ele fosse um rei. Quando 
termina de comer, as outras aves se aproximam para 
comer os restos que ele deixou.

Desenvolvendo a atividade
1. Retome com a turma o som /u/. Pergunte se co-

nhecem alguma palavra iniciada com esse som. Em 
seguida, fixe na sala de aula o cartaz Letra U do 
Material Digital para Professor.

2. Os alunos podem dizer o nome das figuras da página, 
destacando o som inicial /u/.

3. Pergunte quem tem o nome iniciado com esse som e 
escreva os nomes na lousa. Os nomes iniciados com 
o som /u/ não são muito comuns, por isso seria inte-
ressante citar alguns para que os alunos conheçam:  
Ulisses, Ubiratan, Ubirajara, Úrsula.

4. Proponha a atividade da ficha Letra U do Material 
Digital para Professor. Os alunos dizem o nome de 
cada figura e percebem se o som inicial é /u/.

5. Apresente aos alunos o conto A festa no céu, facil-
mente encontrada na internet ou em publicações. 
Nessa história, o urubu é um dos protagonistas. De-
pois de ouvirem a história, proponha que ela seja 
recriada coletivamente. Anote no quadro a história 
criada pelos alunos. Em seguida, proponha que ence-
nem a história criada. Eles deverão participar de todas 
as fases dessa encenação, preparando fantoches 
ou fantasias, definindo os papéis, que poderão ser 
revezados para que todos participem. Proponha que 
essa encenação seja acompanhada por instrumentos 
musicais feitos com sucata, que eles mesmos podem 
construir para utilizar em várias ocasiões. Os alunos 
também devem escolher a música para intercalar 
cenas ou ser cantada em momentos oportunos. O 
professor deve ficar atento para o respeito entre os 
alunos nas atividades coletivas e buscar estratégias 
para lidar com possíveis conflitos.

Fique atento: Observe como está o nível de atenção 
do aluno. Atividades que exigem concentração devem 
fazer parte do rol de atividades selecionadas pelo pro-
fessor. Combine atividades de comando e que explo-
ram movimento corporal e de coordenação motora. 
Uma sugestão é uma atividade com fantoches. Os 
próprios alunos podem criar coletivamente o enredo 
da história a ser encenada e elaborar os fantoches. Os 
papéis podem ser revezados, mas garanta que todos 
participem. A teatralização pode ser acompanhada 
de uma música ou quadrinhas que eles conheçam.

Propostas de ampliação
1. Nesta brincadeira simples e que pode ser interessante, 

você diz uma palavra. Se o som inicial for /u/, os alunos 

devem levantar os braços; se o som inicial for outro, 
eles ficam com os braços abaixados. Palavras sugeri-
das: UNIVERSO, TUBARÃO, ÚLTIMO, URSO, BURACO, 
ORELHA, AULA, MÚSICA, OURO.

2. Ensine aos alunos a quadrinha a seguir, enfatizando  
as rimas.

Fui à feira comprar uva,
Encontrei uma coruja.
Eu pisei na cauda dela,
Me chamou de cara suja.
Que danada essa coruja!

(Folclore.)

Incentive os alunos a ensinar as quadrinhas, parlendas 
e cantigas que aprenderam a amigos e familiares.

Página 88: Letra V
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04 � EI03CG05 � EI03TS02 
� EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08 
� EI03ET03.

VACA
vaca

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO V ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

CONTINUE SEPARANDO OS MONTINHOS DE 
FENO QUE A VACA VAI COMER.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO W ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PESQUISE O NOME DE UMA PESSOA QUE 
COMECE COM W E ESCREVA AQUI.

RESPOSTA PESSOAL.

ASO ELA IOLÃO

TRACE O V NAS PALAVRAS.

TRACE O W NOS NOMES.
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Para início de conversa
Após a leitura do enunciado da atividade, con-

verse com a turma sobre a vaca. É importante que os 
alunos percebam que a vaca vai comer feno. Se não 
souberem o que é feno, explique que é uma mistura 
de plantas secas.
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Desenvolvendo a atividade

1. Leia as palavras propostas na página para que os 
alunos percebam o som inicial /v/. Peça que digam as 
palavras enfatizando esse som.

2. Se possível, fixe na sala de aula ou outro local visível 
o cartaz Letra V, do Material Digital para Professor.

3. Para que os alunos percebam de forma bem clara o 
som inicial /v/ nas palavras, pronuncie-as pausada-
mente. Veja algumas sugestões de palavras: VASO, 
VIOLETA, VAGA-LUME, VACINA, VESTIDO, VOVÓ, FACA, 
JAVALI, VENTO, VELEIRO, FEVEREIRO, VULCÃO.

4. Pergunte quem tem o nome iniciado com o som /v/. 
Cite alguns: Vera, Verônica, Vânia, Vanda, Valéria, Vil-
ma, Válter, Valdir, Vladimir, Valdomiro, Vicente, Vítor. 
Proponha aos familiares que contem para a criança os 
nomes de parentes: primos, tios e avós. Eles podem 
mandar uma lista para a escola com estes nomes e, 
ao lado, o parentesco. Na sala de aula, o professor lê 
e verifica coletivamente se os alunos identificam os 
sons iniciais.

5. Explore a ficha Letra V do Material Digital para Professor.

Fique atento: Durante as atividades em equipe, os 
alunos são expostos à construção coletiva do conhe-
cimento, que possibilita a troca de experiências e 
o contato com percepções distintas. Além disso, 
desenvolvem a capacidade de ouvir e respeitar 
opiniões diferentes e se unem para alcançar objeti-
vos em comum.

Propostas de ampliação
1. Desafie os alunos com esta adivinha que explora o 

som inicial /v/, incentivando-as a desafiar os familiares.

Ninguém vê, nem se pode pegar
Voa, voa, não tem asa
Leva a vida a assobiar
Sopra, sopra, não tem boca
Tem pé e vive no ar.
(Resposta: vento.)

2. Converse com os alunos sobre as cores que têm 
nomes iniciados pelo som /v/. Aproveite para sugerir 
uma atividade com os semáforos.

a) Distribua aos alunos figuras de semáforos de veículos 
para pintar. Confira se conhecem o significado das 
três cores (VERMELHO: PARE; AMARELO: ATENÇÃO; 
VERDE: SIGA).

b) Distribua figuras de semáforos de pedestres, que têm 
as cores VERMELHO e VERDE, para pintar.

3. Outra sugestão interessante é verificar se os alunos 
conhecem estes termos: MOTORISTA é quem dirige 
um carro ou ônibus; PEDESTRE é quem anda a pé.

4. Em uma roda de conversa, aborde estes cuidados:

• os pedestres devem andar nas calçadas;

• para atravessar a rua, os pedestres devem obedecer 
ao semáforo, usar a faixa de segurança e sempre 
olhar para os dois lados;

• o pedestre não deve atravessar a rua correndo, 
porque pode tropeçar;

• no carro, as crianças devem andar no banco de trás 
e sempre com cinto de segurança;

• é perigoso colocar mãos e braços para fora do carro.

Dica de leitura: Elmer, o elefante xadrez, de David 
McKee (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009). O livro 
traz uma divertida e interessante história de um ele-
fante que nasceu colorido, bem diferente de todos os 
outros de sua manada.

Página 89: Letra W
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO05 
� EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05 
� EI03TS02 e EI03TS03 � EI03EF01, EI03EF07 e 
EI03EF09.

WANDA
Wanda G
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MEU NOME 
É WANDA.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO W ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PESQUISE O NOME DE UMA PESSOA QUE 
COMECE COM W E ESCREVA AQUI.

RESPOSTA PESSOAL.

TRACE O W NOS NOMES.
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Para início de conversa
Converse com a turma sobre o jeito de cada um ser. 

Veja algumas sugestões de perguntas a serem feitas 
individualmente: O que você pode falar sobre si mesmo? 
O que mais gosta de fazer? E o que não gosta? O que o 
deixa feliz? O que o deixa triste?

Desenvolvendo a atividade

1. Leia para os alunos os nomes que aparecem na pági-
na, destacando o som inicial /v/.

2. Pergunte quem tem o nome iniciado com o som /v/, 
independentemente de a letra inicial ser W ou V, já que 
neste momento o aluno está entrando em contato com 
sons. Se considerar conveniente, introduza uma breve 
explicação caso algum aluno cite nomes iniciados com 
a letra V: o som inicial é o mesmo, mas a letra é diferente.

3. Peça aos alunos que pesquisem e escrevam um nome 
de pessoa que começa com W. Se houver na turma 
alguém que tenha o nome iniciado com essa letra, 
todos poderão escrever o nome desse colega.

4. Fixe na sala de aula o cartaz Letra W do Material Digi-
tal para Professor para consulta dos alunos.

5. Proponha a atividade da ficha Letra W do Material 
Digital para Professor. Os alunos, ao escutar os nomes, 
observam se o som inicial é /v/.

6. Para que os alunos percebam se o som inicial é /v/, 
você também pode dizer mais alguns nomes ou escre-
vê-los na lousa. Sugestões: WANDA, KYARA, WALDIR, 
WANDERLEI, WESLEY, KENNEDY, WANDO, YGOR.

Fique atento: Com a sua observação rotineira, o pro-
fessor percebe um aluno que não demonstra organi-
zação nem desenvoltura ao realizar tarefas simples. 
Mesmo conhecendo bem letras e números, o compor-
tamento dele é desastrado: cai com facilidade, apre-
senta dificuldade em manter o lápis seguro na mão, 
derruba coisas constantemente. Isso merece atenção. 
Esse aluno pode ter deficiência em relação ao domínio 
espacial e coordenação motora. Procure trabalhar com 
esse aluno atividades neuro psicomotoras lúdicas para 
otimizar a coordenação motora grossa e fina.

Propostas de ampliação
1. Convide os alunos a brincar de Pipoquinha, uma brinca-

deira típica da cidade de Pirenópolis, em Goiás, facilmen-
te encontrada na internet. Na brincadeira tradicional, as 
crianças pulam enquanto cantam. Aqui, adaptamos a 
brincadeira. Os alunos recitam e, no final, o professor (ou 
um aluno que será o coordenador da rodada) diz: “Roda, 
pipoca, roda Fulano”, citando o nome de um aluno, que 
deverá fazer uma pequena volta depois de pular.

2. Proponha uma brincadeira para explorar a diferencia-
ção entre sons graves e agudos. Use um tamborzinho 
e um apito com som mais agudo. Explique aos alunos 

que quando você tocar o tambor (som grave) eles 
devem levantar os braços; e quando você usar o apito 
(som agudo), eles devem se agachar. Mantenha a brin-
cadeira enquanto eles mostrarem interesse. 

A ação num campo imaginário, numa situação imagi-
nária, a criação de uma intenção voluntária, a formação de 
um plano de vida, de motivos volitivos – tudo isso surge na 
brincadeira, colocando-a num nível superior de desenvol-
vimento, elevando-a para a crista da onda e fazendo dela 
a onda decúmana (maior de todas) do desenvolvimento na 
idade pré-escolar que se eleva das águas mais profundas, 
porém relativamente calmas.

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. 7. ed. Tradução 
de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, Solange 

Castro Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 35.

Página 90: Letra X
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06 
� EI03CG04 � EI03TS02 � EI03EF01 e EI03EF07 
� EI03ET03

XÍCARA
xícara

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO X ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

PINTE A XÍCARA PARA QUE ELA FIQUE 
BEM BONITA.
PRODUÇÃO PESSOAL.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO Y ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

TRACE O Y NOS NOMES.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM RAIO-X? 
LIGUE CADA IMAGEM À PARTE DO CORPO 
CORRESPONDENTE.
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Para início de conversa
Antes da atividade, sugira aos alunos que apalpem o 

cotovelo e o joelho sentindo os ossos e converse com eles  
a respeito dos ossos do corpo humano.

Aproveite para explicar que o raio-X é o aparelho 
utilizado para mostrar algumas partes internas do corpo.
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Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que enfeitem e pintem a ilustração  

da xícara como quiserem.
2. Imprima o cartaz Letra X do Material Digital para Pro-

fessor para dar prosseguimento ao varal do alfabeto 
na sala de aula.

3. Proponha a atividade da ficha Letra X do Material 
Digital para Professor para ampliar a consciência 
fonológica do som /x/.

4. Fale algumas palavras destacando o som inicial, para 
que os alunos digam se esse som é ou não /x/. Veja as 
sugestões a seguir: XÍCARA, SABONETE, XARÁ, XERE-
TA, SINO, XAVANTE, JARRA, XERIFE.

É importante explicar os significados das palavras que 
os alunos não conhecerem, para ampliar o vocabulário.

Fique atento: Trabalhe a autonomia do aluno dentro 
da sala de aula e estabeleça uma parceria com a família 
para que em casa o aluno realize pequenas tarefas que 
possam auxiliar no desenvolvimento de seu tônus 
muscular, principalmente no que diz respeito às mãos 
e dedos. Abrir e fechar um zíper, abrir e fechar tubo de 
cola ou garrafa, amarrar cadarço, guardar brinquedos, 
arrumar a mesa, esticar a roupa de cama.

Propostas de ampliação
Na música A casa, de Vinicius de Morais, um dos ver-

sos diz que ninguém podia fazer xixi nessa casa, “porque 
penico não tinha ali”. Pesquise com os alunos na internet 
a letra e a melodia da música e cante com a turma, cha-
mando a atenção para as rimas e para a palavra XIXI, que 
tem som /x/. Nesse caso, é possível trabalhar também 
a onomatopeia, uma vez que a palavra XIXI lembra o 
som de água.

Aproveite para reforçar com os alunos a importância 
de sempre lavar as mãos após ir ao banheiro.

Converse com os alunos sobre palavras que têm o som 
da situação a que elas se referem:

MIAU – som que o gato faz
COF! COF! – tosse
TOC! TOC! – batidas na porta
AU! AU! – som que o cachorro faz
ATCHIM! – espirro
NHAC! – mordida
ZZZ – zumbido de abelha ou alguém dormindo

Página 91: Letra Y

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
� EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05 � EI03TS02 
� EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e 
EI03EF09 � EI03ET03 e EI03ET06.
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MEU NOME 
É YAGO.

ASMIM EDA URI

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO Y ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

TRACE O Y NOS NOMES.
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MANU E MILA, DE ANDRÉ 
NEVES. SÃO PAULO: BRINQUE-
-BOOK, 2018.

NESSE LIVRO, VOCÊ VAI 
DESCOBRIR ONDE ESTÁ A 
ALEGRIA.

MOMENTO DE LEITURA
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Para início de conversa
Sempre que possível, é interessante convidar a família 

a dialogar com os alunos, contar histórias, falar sobre sua 
infância, ensinar músicas e brincadeiras que possam ser 
compartilhadas na escola. 

Desenvolvendo a atividade
1. Se possível, imprima o cartaz da Letra Y do Material 

Digital para Professor e acrescente-o ao varal do abe-
cedário. Proponha aos alunos que leiam o abecedário 
desde a primeira letra até a letra atual. Pergunte: Qual 
será a próxima letra?

2. Caso algum aluno tenha o nome iniciado com o som 
/i/, poderá dizê-lo para que você escreva na lousa, in-
dependentemente de a letra ser I ou Y. Ao se deparar 
com a situação de duas letras diferentes e o mesmo 
som inicial, os alunos levantarão hipóteses, construin-
do as habilidades envolvidas na escrita emergente. 
Para ampliar a abordagem, proponha a atividade da 
ficha Letra Y do Material Digital para Professor.

3. Incentive os alunos a se divertirem com a leitura do li-
vro indicado. Promova depois a troca de experiências 
e impressões que eles tiveram com essa leitura. Caso 
o título sugerido não esteja disponível, reúna alguns 
livros adequados à faixa etária para que os próprios 
alunos escolham aqueles que desejam ler ou que 
serão lidos pelo professor.
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Fique atento: Nessa fase de alfabetização, se o aluno 
apresenta problemas de concentração, memorização 
ou motricidade, convém investigar junto à família 
como foi o acompanhamento pré-natal da mãe, se 
a criança nasceu prematura ou teve alguma inter-
corrência na fase gestacional ou no parto, porque 
esses são fatores a serem considerados na observação  
do professor.

Propostas de ampliação
1. Distribua para os alunos uma folha em formato de 

camiseta. Peça aos alunos que pesquisem e escrevam 
o nome de alguma pessoa que começa com Y para 
escrever na camiseta. Se houver na turma algum aluno 
que tenha o nome iniciado com essa letra, incentive-
-os a escrever o nome dele.

2. As brincadeiras infantis tradicionais despertam o in-
teresse dos alunos, estimulam o pensamento criativo 
e divertem, propiciando o aprendizado. Convide os 
alunos a brincar de Baratinha, originada na cidade 
de Araçuaí, em Minas Gerais. Com todos sentados em 
roda, o primeiro aluno recita o verso e acrescenta o 
nome do colega ao lado:

Baratinha voou, voou,
Pousou na cabeça do fulano.

O colega citado continua:
Na minha cabeça, não.
Foi no pé do beltrano.

Assim prossegue a brincadeira, cada um citando um 
colega e uma parte do corpo. Quando a roda se comple-
tar, o último diz:

Na minha/ no meu [parte do corpo] não.
A baratinha voltou para sua casinha.

(Folclore.)

Página 92: Letra Z

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04 � EI03CG02 e EI03CG05 
� EI03TS02 � EI03EF01.

PASSE O DEDO NO TRAÇADO DO Z ACIMA. 
DEPOIS, PINTE A LETRA.

DESENHE E PINTE DE PRETO AS LISTRAS 
DA ZEBRA.
PRODUÇÃO PESSOAL.

ZEBRA
zebra

OBSERVE A LETRA INICIAL DO NOME DE 
CADA FIGURA. DEPOIS, COMPLETE COM AS 
LETRAS QUE FALTAM.

ESCREVA O NOME DE UMA DAS FIGURAS 
QUE VOCÊ VIU NESSA TRILHA. 

RESPOSTA PESSOAL.

TRACE O Z NOS NOMES. DEPOIS, CIRCULE 
A IMAGEM DA CRIANÇA QUE ESTÁ ZANGADA.
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Para início de conversa
Leia para os alunos a quadrinha a seguir e pergunte 

que versos terminam com o mesmo som. Embora talvez 
ainda não conheçam o termo “verso”, podem utilizá-lo em 
situações contextualizadas, deduzindo seu significado.

A zebra me lembra
Um belo cavalo
Usando um pijama
De seda listrado

(Quadrinha.)

Desenvolvendo a atividade
1. Peça à turma que pinte de preto as listras da zebra 

ilustrada na página.
2. Por que será que Zilá está contente? E por que Zeca 

está zangado? Seria interessante que os alunos le-
vantassem hipóteses, imaginando e descrevendo as 
situações que provocaram esses sentimentos. Em se-
guida, pode-se conversar com os alunos e perguntar 
o que os deixa contentes e o que os deixa zangados.

3. Se possível, fixe na sala de aula o cartaz Letra Z do 
Material Digital para Professor, concluindo assim o 
varal do alfabeto.

4. Pergunte se algum deles tem o nome iniciado com 
o som /z/. Cite outros nomes iniciados com esse 
som: ZULMIRA, ZELDA, ZULEIDE, ZILDA, ZACA-
RIAS e ZÓZIMO.

5. Proponha a atividade da ficha LETRA Z, disponível no 
Material Digital para Professor.
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Fique atento: Observe como o aluno se expressa e 
se o vocabulário dele está dentro do razoável para a 
idade. Nesse mundo tecnológico em que vivemos não 
podemos nos esquecer de estimular a criança a falar, 
para que ela tenha um desenvolvimento linguístico 
satisfatório. Oriente os familiares do aluno a conversar 
com ele, deixar que ele se expresse. Perguntar sempre 
como foi o dia na escola, o que ele fez. Contar também 
para ele como foi o seu dia, ele precisa falar e ouvir. 
Tudo isso está intimamente ligado ao processo de 
escrita e leitura. Aprendemos a ler e a escrever mape-
ando os sons da fala e percebendo como juntamos os 
sons das letras. Daí também a importância de desen-
volvimento do vocabulário do aluno, do aumento do 
seu repertório de palavras. Primeiro a criança precisa 
ouvir e compreender o que ouve para depois apren-
der a ler e a escrever.

Propostas de ampliação
Sempre que possível, é interessante propor aos alunos 

que brinquem de roda, cantando canções da tradição 
popular. Essa atividade traz bem-estar; amplia o reper-
tório cultural; promove uma convivência alegre que 
favorece o aprendizado; trabalha a memória fonológica.

Algumas cantigas apreciadas pelas crianças: O cravo 
brigou com a rosa, Borboletinha, Sapo-cururu, A linda 
rosa juvenil, Escravos de Jó e Alecrim.

Página 93: Alfabeto completo

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04 � EI03CG02 e EI03CG05 
� EI03TS02 � EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07, 
EI03EF08 e EI03EF09 � EI03ET03.

OBSERVE A LETRA INICIAL DO NOME DE 
CADA FIGURA. DEPOIS, COMPLETE COM AS 
LETRAS QUE FALTAM.

ESCREVA O NOME DE UMA DAS FIGURAS 
QUE VOCÊ VIU NESSA TRILHA. 

RESPOSTA PESSOAL.
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Para início de conversa
Agora que os alunos já conhecem o alfabeto inteiro, 

podem recitá-lo de A a Z. Para tornar a atividade mais 
divertida, os alunos podem sentar em roda e cada uma 
diz uma letra, na ordem da roda.

Aproveite para explorar com a turma o cartaz Alfabe-
tário, disponível no Material Digital para Professor.

Desenvolvendo a atividade
Para preencher a sequência de letras, os alunos podem 

citar as palavras que souberem, não apenas as que estão 
representadas nos desenhos. A atividade pode ser feita 
coletivamente, para que todos ampliem seu vocabulário 
com as novas palavras citadas.

Se preferirem, podem também citar nomes de colegas 
ou familiares.

Estimule os alunos a escrever do jeito deles o nome 
de uma das figuras que aparece na trilha.

Fique atento: Ao observar o aluno em sala de aula, 
leve sempre em conta fatores individuais. Cada aluno 
é único e tem o próprio tempo. Lembre-se de que falar 
é natural, ler e escrever não. É preciso que o aluno  
passe por esse processo de conhecer as letras e seus 
sons e a correlação entre eles, como eles se sequen-
ciam, na formação de palavras, para que ela possa 
aprender a ler. Nesse momento, verifique se o aluno 
consegue identificar o som de cada letra, ou seja, se 
ele consegue associar os símbolos escritos a esses 
mesmos símbolos a nível auditivo (decodificação). Se 
o aluno apresentar muita dificuldade nesse processo, 
é necessário fazer uma investigação mais profunda.
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Proposta de ampliação
1. É possível recitar o alfabeto em situações contex-

tualizadas, como músicas, poemas ou brincadeiras. 
Sempre que houver uma sequência de movimentos, 
como brincadeiras com bola ou movimentos corpo-
rais, o alfabeto pode ser usado. A música a seguir 
por exemplo, é formada por estrofes e um refrão. 
Ao aprendê-la, os alunos estarão ao mesmo tempo 
praticando essa forma literária.

A de abelha
B de bola
C de casa
D de dado

E de ema
F de foca
G de gato
H de Heitor

I de Iara
J de janela
K de Karen
L de laranja

Ha, ha...

M de mão
N de navio
O de orelha
P de pato

Q de queijo
R de rato
S de sapo
T de tatu

Ha, ha 

U de urubu
V de vela
W de Wanda
X de xixi

Y de Yara
Z de zebra

Ha, ha, ha, ho, ho, ho
O alfabeto eu sei de cor!

(Cantiga.)

Dica de leitura: Os livros infantis indicados abaixo 
brincam com a sequência alfabética.
• Uma letra puxa a outra, de José Paulo Paes (São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 1992).

• Deu zebra no ABC, de Fernando Vilela (São Paulo: 
Pulo do Gato, 2017).

• Alfabetário, de José de Nicola (São Paulo: 
Moderna, 2014).

• O aniversário do seu Alfabeto, de Amir Piedade 
(São Paulo: Cortez, 2018).

Ainda que a verbalização própria se restrinja a poucas 
palavras; que ocupam, inclusive, o lugar de orações inteiras; 
sob condições de estimulação, a compreensão pela criança 
pode ser bastante ampla. Neste sentido, é fundamental a 
associação entre palavras e objetos (ou imagens), a exposi-
ção da criança a um vocabulário rico e, acima de tudo, que 
o adulto dirija-se à criança sempre, com a máxima clareza, 
no que se inclui uma dicção correta.

MARTINS, L. M. O ensino e o desenvolvimento da 
criança de zero a três anos. In: ARCE, A.; MARTINS, 

L. M. Ensinando aos pequenos: de zero a três 
anos. Campinas: Alínea, 2009. p. 111-112.

Página 94: Lápis de cor
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07 � EI03CG02 e 
EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01 e EI03EF07 
� EI03ET04 e EI03ET07

QUANTAS BANDEIRINHAS VOCÊ 
DESENHOU AO TODO?

AS CRIANÇAS FIZERAM BANDEIRINHAS.

QUANTAS BANDEIRINHAS MÁRCIA FEZ?

QUANTAS BANDEIRINHAS FÁBIO FEZ?

DESENHE A QUANTIDADE DE BANDEIRINHAS 
QUE MÁRCIA E FÁBIO FIZERAM JUNTOS.
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CADA CRIANÇA PEGOU 5 LÁPIS DE COR.

BIA VAI 
PEGAR MAIS 

ESTES:

DESENHE COM QUANTOS 
LÁPIS BIA FICARÁ.

A CRIANÇA DEVERÁ DESENHAR 7 LÁPIS. 

DAVI QUIS 
ACRESCENTAR

MAIS ESTES:

DESENHE COM QUANTOS 
LÁPIS DAVI FICARÁ.

A CRIANÇA DEVERÁ DESENHAR 10 LÁPIS.
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Para início de conversa
Para começar a explorar as ideias de juntar e separar 

de maneira lúdica, pode-se propor uma brincadeira 
semelhante à O mestre mandou. Ao seu comando, os 
alunos juntam ou separam coisas. Por exemplo:
• Junte as mãos. Separe as mãos.

• Junte os pés. Agora, separe.

• Junte dois lápis. Junte mais um lápis. Separe um lápis.

• Junte-se a um amiguinho. Junte mais um amiguinho.

Desenvolvendo a atividade
Incentive os alunos a reproduzir cada adição apre-

sentada na página com os dedos e falando o resul-
tado da soma.

Eles podem usar diversas estratégias para chegar ao 
resultado e registrar quantos lápis ficarão no total.

Se quiser, escolha uma das adições mostradas na 
página e trabalhe-a com objetos que os alunos usam no 
cotidiano. Por exemplo: na adição “5 com 2”, use gizões 
de cera para representar as quantidades.
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Fique atento: Se observar o desinteresse do aluno ou 
a falta de motivação com a Numeracia, procure criar 
atividades motivadoras, como um jogo de bingo, que 
trabalha atenção, concentração, coordenação motora 
e o reconhecimento dos números. Atividades lúdicas 
são motivadoras e devem fazer parte do cotidiano 
da pré-escola. Procure observar, também, se o aluno 
consegue fazer a conservação da quantidade.

Propostas de ampliação

1. Esta brincadeira é feita em duplas.

a) Cada aluno da dupla diz um número de 0 a 10.
b) Os dois ficam frente a frente com uma mão escondida 

nas costas.
c) Ainda com a mão nas costas, cada um ergue a quan-

tidade de dedos que quiser.
d) Quando um deles disser “Já!”, os dois mostram a mão 

com os dedos erguidos.
e) Os alunos fazem a contagem da quantidade de 

dedos que ambos levantaram para ver se o total é 
igual à quantidade escolhida por um dos dois no 
início do jogo.

f) É importante que os alunos mudem de dupla a cada 
rodada para garantir que todos brinquem e interajam 
uns com os outros.

2. Aproveite a oportunidade para ensinar aos alunos a 
seguinte parlenda.

Dois e dois são quatro,
Vou tirar o seu retrato.
Três e três são seis,
Não se mexa dessa vez.
Quatro e quatro são oito,
Chega de comer biscoito.
Cinco e cinco são dez,
Pare de mexer os pés.

(Texto adaptado para esta obra.)

3. Se possível, assista com a turma ao vídeo com a músi-
ca Somar é legal de Fernando Salém, do Castelo Rá-
-Tim-Bum. O vídeo pode ser acessado por meio do link 
a seguir: Somar é legal. Produção: Fernando Salém. 
Vídeo (1min). Disponível em: https://livro.pro/2ofh2p. 
Acesso em: 7 set. 2020.

Página 95: Bandeirinhas

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04 
� EI03CG02 e EI03CG05 � EI03TS02 e EI03TS03 
� EI03EF01 e EI03EF07 � EI03ET03, EI03ET04 e 
EI03ET07
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QUANTAS BANDEIRINHAS VOCÊ 
DESENHOU AO TODO?

AS CRIANÇAS FIZERAM BANDEIRINHAS.

QUANTAS BANDEIRINHAS MÁRCIA FEZ?

QUANTAS BANDEIRINHAS FÁBIO FEZ?

DESENHE A QUANTIDADE DE BANDEIRINHAS 
QUE MÁRCIA E FÁBIO FIZERAM JUNTOS.
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A CRIANÇA DEVERÁ DESENHAR 4 BANDEIRINHAS.
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Para início de conversa
A turma pode conversar sobre ocasiões em que se 

costuma enfeitar o ambiente com bandeirinhas de papel.
Caso não tenha sido falado por nenhum aluno, você 

pode lembrar de festa junina e perguntar o que mais tem 
na festa junina, além das bandeirinhas.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a contar as bandeirinhas que cada 

criança da cena fez. A ideia é que, após registrarem as 
quantidades, eles desenhem e pintem no barbante 
o total de bandeirinhas como preferirem. Ao final, 
incentive os alunos a registrar o total de bandeirinhas 
que desenharam.

2. Esta atividade favorece o desenvolvimento da coor-
denação motora fina e a concentração do aluno, ao 
mesmo tempo em que você verifica se ele já desen-
volveu a ideia de adição. Providencie tubinhos vazios 
de papel higiênico, elásticos coloridos e prendedores 
numerados de 1 a 10. Organize grupos com 3 alunos. 
Um aluno recebe 5 elásticos de uma cor, outro recebe 
5 elásticos de outra cor, e o terceiro recebe os pren-
dedores. Um aluno coloca no tubinho a quantidade 
de elásticos que quiser e passa para a outra, que faz 
a mesma coisa com elásticos de outra cor. O terceiro 
aluno recebe o rolinho com elásticos e deve fixar nele 
o prendedor com o número que indica o total de elás-
ticos no tubinho. Troque o papel dos alunos no grupo.
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Fique atento: Atividades em grupo como essa per-
mitem ao professor observar os alunos e perceber 
diferenças na forma como eles se comportam. Alguns 
terão uma atitude mais discreta, manifestando-se 
apenas quando questionadas, outros assumem o 
papel de líder. Assim também os alunos passam a se 
conhecer melhor. Forme sempre grupos diferentes.

Propostas de ampliação
1. Convide os alunos a confeccionar bandeirinhas para 

enfeitar a sala. Peça a cada um que pense no formato 
da bandeirinha que desejar. Explore os diferentes 
formatos que surgirem. Estimule-os a desenhar com o 
dedo no ar o contorno das bandeirinhas que quiserem.

2. Outra sugestão é distribuir a cada aluno uma folha 
de papel sulfite com o desenho de três bandeirinhas 
sem cor para que enfeitem como quiserem. Após en-
feitarem as bandeirinhas, os alunos formam duplas ou 
trios e descobrem quantas bandeirinhas têm juntos. 
Estimule-os a registrar o total de bandeirinhas de cada 
dupla ou trio por meio de um desenho bem bonito. 
As bandeirinhas podem ser recortadas para enfeitar 
a sala de aula.

3. Aproveite o tema para ensaiar com os alunos danças 
típicas da festa junina ou de outra festividade que 
esteja ocorrendo na época. Cai, cai, balão, Pula fo-
gueira e Requebradinho são algumas músicas que 
podem ser coreografadas com a turma. Se possível, 
organize uma apresentação da dança da turma para 
os familiares.

4. Aproveite os ensaios das músicas para trabalhar com 
os alunos a percepção da variação da altura do som. 
Combine que quando a música tocar baixinho eles 
devem andar com os ombros encolhidos. Conforme a 
música for subindo de intensidade, eles devem ir en-
direitando o corpo e levantando as mãos para o alto.

5. A ficha Docinhos, disponível no Material Digital para 
Professor, explora a produção de escrita emergente, 
por meio do desenho. Enquanto fazem a atividade, 
os alunos podem cantar a música Comer, comer, 
facilmente encontrada na internet.

6. Outros jogos e brincadeiras envolvendo a ideia de jun-
tar quantidades, especialmente com objetos concre-
tos, também podem ser propostos. Assim, os alunos 
constroem aos poucos as ideias de adição.

Página 96: Contar nos dedos
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04 � EI03CG05 � EI03TS02 
� EI03EF01 � EI03ET04 e EI03ET07.

VAMOS APRENDER A JUNTAR USANDO OS 
DEDOS DAS MÃOS!

JÁ SEI JUNTAR!

1 COM 1 SÃO 2.

2 COM 2 SÃO 4.

ANA E LEO RESOLVERAM PLANTAR UMA 
MUDA DE ÁRVORE.
MARQUE COM UM X AS DIFERENÇAS ENTRE 
AS CENAS.

PINTE UMA BOLINHA PARA CADA 
DIFERENÇA ENCONTRADA.

QUANTAS DIFERENÇAS 
VOCÊ ENCONTROU?

AGORA É SUA VEZ!
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Para início de conversa
Leia com os alunos o balão de fala da página e con-

verse com eles sobre alguma situação do dia a dia em que 
precisaram juntar quantidades. Veja algumas situações: 
formar grupos de amigos para brincar; organizar brinque-
dos, roupas ou outros objetos; juntar figurinhas; adicionar 
pontos em jogos e brincadeiras.

Desenvolvendo a atividade
Incentive os alunos a reproduzir as adições apresenta-

das na página erguendo os dedos e falando o resultado 
da adição. Nesta etapa, o total de cada adição deve ser 
registrado pelos alunos como souberem.

Fique atento: Observe se o aluno apresenta dificul-
dade em usar os dedos para representar quantidades 
ou fazer contagens. O uso dos dedos é importante 
no processo de construção dos números e permite o 
desenvolvimento das primeiras estratégias de conta-
gem e de operacionalização matemática. Contando 
nos dedos, os alunos constroem uma base simbó-
lica, considerando que são 10 os dedos das mãos e, 
desse modo, pode-se dizer que eles estão fazendo 
matemática.

Propostas de ampliação
1. Estimule os alunos a reproduzir cada uma das adições 

da página usando o “dinheiro de mentirinha”, da ficha 
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Dinheiro de mentira, disponível no Material Digital 
para Professor. Antes de auxiliar os alunos a recortar 
o “dinheiro de mentirinha”, oriente-os a colar um 
pedaço de cartolina na parte de trás da ficha, para 
dar firmeza ao papel. As notas e moedas poderão ser 
usadas sempre que achar interessante. Pergunte o 
que podem comprar com cada quantidade que escre-
veram: 4 reais, 5 reais, 6 reais, 7 reais, 8 reais e 9 reais.

2. Outra sugestão é um jogo de adivinhação em dupla 
com cubinhos do Material Dourado.

a) Cada aluno fica com cinco cubinhos e coloca uma 
quantidade de cubinhos (de 1 a 5) em um copo plás-
tico, sem que o outro veja. 

b) Em seguida, cada um deve dizer quantos cubinhos 
acha que há nos dois copos, no total. Depois, con-
ferem os cubinhos nos copos e verificam quem 
acertou a soma.

c) Quem acertar, marca ponto. Vence quem tiver feito 
mais pontos ao final de 10 rodadas.

Página 97: Jogos das diferenças: Plantas
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04 
� EI03CG02 e EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01 
e EI03EF07 � EI03ET03, EI03ET05, EI03ET07 e 
EI03ET08.

ANA E LEO RESOLVERAM PLANTAR UMA 
MUDA DE ÁRVORE.
MARQUE COM UM X AS DIFERENÇAS ENTRE 
AS CENAS.

PINTE UMA BOLINHA PARA CADA 
DIFERENÇA ENCONTRADA.

QUANTAS DIFERENÇAS 
VOCÊ ENCONTROU?

9
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre o que eles acham 

que as crianças da página estão fazendo. Veja algumas 
sugestões de perguntas para guiar a conversa: Vocês já 
plantaram uma árvore? Por que as árvores são importan-
tes? Como devemos cuidar delas? Você conhece alguma 
fruta que nasce em árvore? Conte para os colegas.

Desenvolvendo a atividade
Para encontrar as diferenças entre as cenas, os alunos 

podem usar a estratégia que preferirem.
Incentive-os a compartilhar com a turma como fize-

ram para encontrá-las.
Uma estratégia possível é observar as duas figuras por 

partes: primeiro, comparando a nuvem nas duas figuras, 
depois a menina, e assim por diante.

Em seguida, oriente a turma a pintar uma bolinha para 
cada diferença que encontraram entre as cenas.

Fique atento: Crianças com TDAH geralmente 
demonstram déficit da percepção viso-motora. 
Alunos que não desenvolvem essa habilidade 
poderão apresentar dificuldades de aprendizagem, 
além de problemas emocionais e comportamentais. 
Uma avaliação pode ser necessária. Aproveite a ativi-
dade para observar o aluno, lembrando sempre que 
essa observação deve ser constante e rotineira. Inves-
tigue se uma avaliação neurológica se faz necessária.

Propostas de ampliação
1. Explore com os alunos a ficha Jogo das diferenças 

– Futebol, disponível no Material Digital para Profes-
sor para trabalhar a discriminação visual e estimular 
a prática esportiva. Aproveite para convidar a turma 
a fazer um desenho coletivo com o tema esportes. 
Depois, eles devem descrever o desenho que fizeram 
para você.

2. Sempre que possível, é importante reforçar o trabalho 
com sequências numéricas e a contagem. Pergunte 
aos alunos até que número eles sabem contar. Depois, 
comente que algumas vezes é difícil contar quantida-
des, como para descobrir quantos peixes há no mar 
ou quantas estrelas há no céu. 

3. Outra sugestão para explorar a contagem é reunir 
grupos de objetos variados, como peças de jogos de 
encaixe, carrinhos ou bolinhas e propor aos alunos 
que digam quantos objetos há em cada grupo.

4. Como introdução à ideia de representação gráfica, 
proponha aos alunos que escolham entre 3 cores de 
balão a sua preferida. Desenhe na lousa os balões, um 
embaixo do outro, e ao lado de cada um, 15 quadri-
nhos. Cada aluno, na sua vez, vai à lousa e assinala o 
quadrinho correspondente a sua cor preferida.
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algumas perguntas para auxiliar os alunos na ativida-
de. Se um desses 10 balões estourar, quantos vão ficar? 
9 balões. E se dois dos 10 balões estourarem, quantos 
vão ficar? 8 balões. Oriente os alunos a registrar com 
desenhos as situações propostas, deixando-os livres 
para usar as próprias estratégias para resolução das 
atividades.

2. Se achar interessante, realize a atividade com balões 
de verdade. Caso algum aluno se assuste com o ba-
rulho do estouro do balão, uma sugestão é colocar 
as bexigas embaixo de um cobertor bem grosso (que 
abafará o som do estouro) e pular em cima para es-
tourá-las. Para dar previsibilidade à situação, explique 
que quando pularem ouvirão um barulho de estouro, 
mas que será bem mais baixo.

3. Incentive os alunos a se divertirem com a leitura do 
livro indicado. Promova depois a troca de experiên-
cias e impressões que eles tiveram com essa leitura.

Fique atento: Converse com os pais para que refor-
cem atividades que trabalham as ideias da adição 
e subtração em situações cotidianas, sempre que 
houver oportunidade. De acordo com os PCN (BRASIL, 
1997, v. 1, p. 54), “os alunos não contam exclusivamente 
com o contexto escolar para a construção de conhe-
cimentos sobre conteúdos considerados escolares. A 
mídia, a família, a igreja, os amigos são também fontes 
da influência educativa que incidem sobre o processo 
da construção de significado desses conteúdos. Essas 
influências sociais normalmente somam-se ao pro-
cesso de aprendizagem escolar, contribuindo para 
consolidá-lo, por isso é importante que a escola as 
considere e as integre aos trabalhos.”

Propostas de ampliação
1. Para explorar os conceitos de cheio e vazio, brinque 

com os alunos de encher balões. Envolva os alunos na 
atividade, propondo: José, pegue o balão verde que 
está vazio. Bruna, pegue o balão amarelo que está 
cheio. Aproveite a oportunidade para propor um ex-
perimento simples que ajudará os alunos a perceber 
a existência do ar: encher balões de festa segurando 
a ponta com os dedos; depois soltar o balão para que 
percebam a saída do ar.

2. Distribua entre os alunos balões de cores diferentes. 
Peça a cada um que encha seu balão. Depois, eles 
formam grupos pela cor do balão que encheram e 
respondem perguntas como: Quantos são os balões 
amarelos no total? Quantos balões vermelhos fica-
ram ao todo?

3. As brincadeiras podem ser trabalhadas enquanto a 
turma ouve a música Tangolomango, facilmente 
encontrada na internet e que explora as ideias de 
subtração.

Após todos terem votado, podem comparar o tama-
nho das linhas e ver qual cor foi a mais votada.

Página 98: Balões
Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07 � EI03CG02 
e EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01, EI03EF03 
e EI03EF08 � EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04, 
EI03ET07 e EI03ET08.

JUCA VAI FAZER UMA OMELETE DE LEGUMES.

QUEM VAI FICAR COM O 
PÊSSEGO?, DE YOON AH-HAE. 
SÃO PAULO: CALLIS, 2013. 
COLEÇÃO TAN TAN.

QUAL ANIMAL VENCERÁ ESSA 
DIVERTIDA DISPUTA?

MOMENTO DE LEITURA
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AS CRIANÇAS ENCHERAM 10 BALÕES 
PARA BRINCAR.

SE DOS 10
BALÕES 

ESTOURAREM

DESENHE QUANTOS BALÕES 
FICARÃO CHEIOS.

A CRIANÇA DEVERÁ DESENHAR 8 BALÕES.

SE DOS 10
BALÕES 

ESTOURAREM

DESENHE QUANTOS BALÕES 
FICARÃO CHEIOS.

A CRIANÇA DEVERÁ DESENHAR 6 BALÕES.
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Para início de conversa
Os alunos podem se divertir de diversas maneiras 

com balões de festa. Uma sugestão de brincadeira que 
também explora a literacia é formar uma roda com os 
alunos e lançar um balão no ar.

Cada um toca uma vez no balão, fazendo-o flutuar na 
direção de um colega e dizendo uma letra do alfabeto 
(na ordem alfabética). Para facilitar, escreva o alfabeto na 
lousa. Se algum aluno errar a ordem das letras, os demais 
podem ajudá-lo.

Outra brincadeira que auxilia no desenvolvimento da 
coordenação motora é convidar os alunos a equilibrar um 
balão de festa somente usando a palma da mão.

Desenvolvendo a atividade
1. Após observarem bem as ilustrações, oriente os alu-

nos a contar os balões do início da página e faça 
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Página 99: Caixa de ovos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07 � EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01, 
EI03EF02 e EI03EF07 � EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04 
e EI03ET07.

ELE VAI USAR

DOS 10 OVOS.

PINTE QUANTOS OVOS 
RESTARÃO NA CAIXA.

ELE VAI USAR

DOS 10 OVOS.

PINTE QUANTOS OVOS 
SOBRARÃO NA CAIXA.

ELE VAI USAR

DOS 10 OVOS.

PINTE QUANTOS OVOS 
FICARÃO NA CAIXA.

JUCA VAI FAZER UMA OMELETE DE LEGUMES.
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Para início de conversa
Antes de começar a atividade, se achar interessante, 

organize uma aula de culinária e faça com a turma uma 
receita simples de omelete de legumes, cuja receita pode 
ser encontrada na internet. Os alunos podem participar 
da elaboração, realizando as tarefas como separar os 
ingredientes.

Incentive os alunos a contar a receita que fizeram para 
seus familiares.

Desenvolvendo a atividade
Após observarem bem as ilustrações, oriente os alu-

nos a contar os ovos da embalagem do início da página 
e responder perguntas como: Se um desses 10 retirar um 
ovo, quantos ovos sobrarão? 9 ovos. E se retirar dois dos 
10 ovos, quantos sobrarão? 8 ovos.

Estimule os alunos a registrar com desenhos as situa-
ções propostas, deixando-os livres para usar as próprias 
estratégias na resolução das atividades.

Fique atento: A partir do momento em que o profes-
sor detectar problemas de aprendizagem no aluno, 
deve buscar apoio da coordenação da escola e da 
família. O professor nunca deve “desistir” de um aluno 
com dificuldade, mas nem sempre o problema é de 
ordem pedagógica e, nesse caso, não consegue ser 
resolvido em sala de aula. Conversar com os familiares 
nessas ocasiões é sempre importante, para conhecer 
melhor a realidade do aluno. Problemas familiares 
afetam a aprendizagem e, talvez, necessitem de um 
acompanhamento especializado.

Propostas de ampliação
1. Uma atividade que pode ser interessante é confeccio-

nar com os alunos um disco de papelão composto de 
oito partes iguais e separadas. Cada parte pode ser 
pintada de uma cor.

Inicialmente, apresente o disco montado para os 
alunos e pergunte quantas partes o compõem. Em 
seguida, proponha a retirada de algumas partes e 
pergunte com quantas partes o disco ficou. Repita 
esse procedimento para diferentes quantidades de 
partes do disco.

2. A ficha Brincando de roda do Material Digital para 
Professor explora de maneira lúdica as ideias de jun-
tar e separar que fundamentam as noções de adição 
e subtração. Enquanto fazem a atividade, os alunos 
podem ouvir e cantar a música A canoa virou, facil-
mente encontrada na internet.

3. Para trabalhar com os alunos as noções de quantida-
de, algarismo, somas, subtrações e proporções sim-
ples envolvendo números de apenas um algarismo, se 
possível, imprima e recorte a ficha Números e sinais 
do Material Digital para Professor. Nela encontram-se 
cartões com números de 0 a 10, além dos sinais de 
soma, subtração e igualdade.

Na brincadeira, a criança está sempre acima da média 
da sua idade, acima de seu comportamento cotidiano; na 
brincadeira, é como se a criança estivesse numa altura 
equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura. A 
brincadeira em forma condensada contém em si, como na 
mágica de uma lente de aumento, todas as tendências do 
desenvolvimento; ela parece tentar dar um salto acima do 
seu comportamento comum. 

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. 7. ed. Tradução 
de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, Solange 

Castro Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 38.
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Página 100: Castelo de areia

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04 � EI03CG01, EI03CG04 e 
EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01 e EI03EF07 
� EI03ET01, EI03ET02 e EI03ET03.

AS CRIANÇAS GANHARAM UMA CAIXA COM 
FORMINHAS PARA BRINCAR NA AREIA.

VAMOS RECITAR A PARLENDA!

FUI À LATA DE BISCOITO

TIREI UM, TIREI DOIS,

TIREI TRÊS, TIREI QUATRO,

TIREI CINCO, TIREI SEIS,

TIREI SETE, TIREI OITO,

TIREI NOVE, TIREI DEZ!
(FOLCLORE.)

CIRCULE AS FORMINHAS QUE ELAS USARAM 
PARA FAZER O CASTELO DE AREIA.

LIGUE CADA BISCOITO AO PACOTE 
CORRESPONDENTE.

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: E
ST

Ú
D

IO
M

IL

100

D2-PRE-0044-C4-084-105-LA-G22.indd   100D2-PRE-0044-C4-084-105-LA-G22.indd   100 01/10/20   21:4901/10/20   21:49

Para início de conversa
Converse com os alunos sobre a cena da página. Veja 

algumas sugestões de perguntas para guiar essa con-
versa: Vocês já foram à praia? Contem como foi. Do que 
vocês gostam de brincar na praia? Quais cuidados deve-
mos ter com nosso corpo quando vamos à praia? E quanto 
ao lixo que produzimos na praia, o que devemos fazer?

Comente sobre a importância de usar protetor solar e 
chapéu para proteger-se do sol, principalmente no horá-
rio de sol mais forte. Explique o risco das queimaduras 
(ardor) e de, no futuro, ficar doente.

Desenvolvendo a atividade
1. É importante que os alunos observem o formato das 

forminhas que aparecem na caixa e comparem com 
as formas geométricas espaciais espalhadas na areia 
e que formam o castelo. Em seguida, vão circular as 
forminhas utilizadas pelas crianças na construção do 
seu castelo. Os alunos poderão circular as forminhas 
da caixa e/ou as espalhadas pela areia.

2. Para estimular a criatividade da turma, você pode 
perguntar que forminhas usariam para construir o 
próprio castelo. Explore com a turma o a ficha Obje-
tos que lembram sólidos geométricos, disponível 
no Material Digital para Professor. Ele apresenta as 
formas do cubo, do paralelepípedo, da esfera, do 
cilindro, do cone e da pirâmide, relacionando-as a 
objetos do cotidiano.

Fique atento: O ensino de formas geométricas na 
pré-escola representa um fator importante para que 
futuramente o aluno tenha uma melhor compreensão 
dos conceitos de geometria. Muito antes de entrarem 
na escola os alunos têm contato com formas geo-
métricas, em brinquedos ou desenhos na televisão, 
por exemplo. Mas é preciso trazer para a sala de aula 
abordagens diferenciadas e significativas, para garan-
tir que esse conteúdo seja internalizado. Brinquedos 
pedagógicos com formas geométricas podem ser um 
bom recurso. Formas geométricas planas podem ser 
representadas em EVA para que os alunos possam 
manipulá-las e perceber características da represen-
tação de cada figura.

Propostas de ampliação
1. O contato do aluno com diferentes gêneros textuais  

estimula o desenvolvimento da consciência fonológi-
ca e fonêmica. Treine com os alunos a piada a seguir 
para contarem a familiares e amigos.

Duas bananas estavam tomando sol na praia quando 
uma avisa que vai embora. A outra banana pergunta 
o motivo e escuta a seguinte resposta: Porque estou 
descascando!

(Texto adaptado para esta obra.)

A quadrinha a seguir, que tem como tema praia, tam-
bém pode ser explorada com a turma.

Como é bom na praia brincar.
Construir castelos de areia.
Fazer a bola rolar.
Ver a onda na praia quebrar.

(Texto elaborado para esta obra.)

2. Para auxiliar no desenvolvimento da coordenação 
motora dos alunos, incentive-os a fazer um castelo 
empilhando peças de dominó. O empilhamento pode 
ser simples, com as peças de dominó deitadas, ou 
mais difícil, com as peças de dominó em pé.

Aproveite para ensinar a seguinte quadrinha.
A princesa do castelo
Tem o nome de uma flor
Margarida é o seu nome
E Narciso, o seu amor.

(Texto elaborado para esta obra.)
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Comente com os alunos que Margarida também é o 
nome de uma flor. Os alunos podem dizer se conhecem 
alguém cujo nome seja também o nome de uma flor, 
como: Rosa, Violeta, Hortênsia, Jacinto.

3. Um experimento simples que se pode fazer com os 
alunos é colocar num recipiente água e maisena, na 
proporção 2 copos de água para cada copo de maise-
na, e um corante, que é opcional. Trata-se do seguinte: 
quando qualquer objeto é colocado devagar nessa 
mistura, ele afunda, como se fosse areia movediça. 
Mas, se batermos os dedos bem rapidamente na 
superfície, a mistura endurece. Essa experiência cos-
tuma deixar os alunos bem curiosos.

Página 101: Biscoitos

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07 � EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05 � EI03TS02 � EI03EF01, 
EI03EF02 e EI03EF07 � EI03ET01, EI03ET05 e 
EI03ET07

VAMOS RECITAR A PARLENDA!

FUI À LATA DE BISCOITO

TIREI UM, TIREI DOIS,

TIREI TRÊS, TIREI QUATRO,

TIREI CINCO, TIREI SEIS,

TIREI SETE, TIREI OITO,

TIREI NOVE, TIREI DEZ!
(FOLCLORE.)

LIGUE CADA BISCOITO AO PACOTE 
CORRESPONDENTE.
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Para início de conversa
1. Convide os alunos a realizar a posição de triângulo da 

ioga. Para isso, eles devem afastar os pés, mantendo as 
pernas estendidas. Depois, abrem os braços e descem 

a mão direita na direção do tornozelo, tocando-o ou 
aproximando-se dele. O movimento deve ser repetido 
para o outro lado.

2. Outra forma divertida de incentivar o alongamento 
é promover um concurso de poses com os alunos. É 
importante estar atento aos limites físicos das crianças 
para evitar risco de acidente.

Desenvolvendo a atividade
Incentive os alunos a recitar a parlenda da página.
Após observarem o formato dos biscoitos e dos paco-

tes que aparecem na página, pergunte aos alunos o que 
acham que eles têm em comum. O objetivo é perceber 
que o formato do biscoito é igual à lateral de um dos 
pacotes da cena.

Em seguida, oriente-os a ligar o biscoito ao pacote 
cuja lateral apresenta o mesmo formato que ele.

Fique atento: Nem todos os alunos estabelecem uma 
relação entre a geometria e o mundo que as cerca. 
Mesmo sendo um conhecimento intuitivo, precisa ser 
formalizado e cada aluno tem seu tempo. É preciso 
estimular o pensamento geométrico dos alunos, garan-
tindo que todos atinjam o mesmo patamar. A planifi-
cação de objetos pode ser feita em dupla, trocando 
ideias e compartilhando saberes. Atividades em grupo 
são excelentes fontes de informação para o professor, 
tanto do aspecto comportamental quanto do cogni-
tivo do aluno.

Propostas de ampliação
1. A ficha Objetos que lembram figuras geométricas 

planas do Material Digital para Professor apresenta 
as formas do triângulo, quadrado, retângulo e círculo, 
relacionando-as a placas de trânsito. Aproveite para 
pesquisar com a turma na internet outras placas de 
trânsito e seus significados. Em relação às placas des-
tacadas no cartaz, os significados são:

• Triangular: Dê a preferência;

• Quadrada: lombada;

• Retangular: serviços auxiliares, como posto de con-
veniência, restaurante e oficina mecânica;

• Circular: estacionamento regulamentado.

2. Uma atividade interessante é a brincadeira Compra 
e venda de biscoitos. Distribua quatro pratos de 
papelão que tenham no fundo o desenho das formas 
geométricas planas (triângulo, círculo, quadrado e re-
tângulo). Também serão necessários diversos cartões 
de forma triangular, circular, quadrada e retangular 
(cada figura em vários tamanhos diferentes), que se-
rão os “biscoitos”. Divida os alunos em quatro grupos. 
Cada grupo recebe um prato de papelão.

132

D3-PRE-0044-C4-115-136-MP-G22.indd   132D3-PRE-0044-C4-115-136-MP-G22.indd   132 06/10/20   02:2006/10/20   02:20



Os cartões ficam espalhados sobre uma mesa. Os 
alunos devem recolher da mesa todos os cartões que 
tenham a forma que coube a seu grupo e colocá-los em 
seu prato. Depois, proponha aos alunos:

• Quem tem biscoitos quadrados deve trocar 3 bis-
coitos com a turma que tem biscoitos triangulares.

• Quem tem biscoitos circulares deve trocar 2 biscoi-
tos com a turma que tem biscoitos quadrados.

Se eles mostrarem interesse, deixe que cada grupo 
faça a troca como desejar, escolhendo o grupo de troca 
e as formas a serem trocadas. Pergunte:

• Com quem vocês querem trocar seus biscoitos?

• Quantos biscoitos vocês querem trocar?

• Que forma têm esses biscoitos?

• Que formas vocês vão querer?

Página 102: Casinha

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04 � EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05 � EI03TS02 
� EI03EF01 e EI03EF06 � EI03ET01, EI03ET05 e 
EI03ET06.

QUE LEGAL! AS CRIANÇAS FIZERAM DESENHOS 
COM FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS.

VEJA A COR DE CADA FIGURA.

RETÂNGULOQUADRADO

CÍRCULOTRIÂNGULO

PINTE DA MESMA COR AS FIGURAS DE 
MESMA FORMA.

VERDE

ROXO ROXO

LARANJALARANJA LARANJA

AMARELO

RO
XO

ED
IT

O
RI

A 
D

E 
A

RT
E

G
LA

IR
 A

RR
U

DA

CONTINUE DESENHANDO E PINTANDO 
AS FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS QUE 
FORMAM CADA SEQUÊNCIA.
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Para início de conversa
Antes da atividade, os alunos podem ser estimulados 

a observar as formas que compõem a figura da página. 

Depois incentive-os a falar sobre a composição feita 
com formas geométricas planas com perguntas do tipo: 
Com o que essa figura se parece? Como é o lugar onde 
você mora? Com quem você mora? Onde você mora tem 
janela? E porta? Tem telhado?

Em seguida, a turma pode desenhar uma casa bem 
“engraçada”, enquanto cantam música A casa, de Vinicius 
de Moraes, do álbum A Arca de Noé.

Desenvolvendo a atividade
Oriente os alunos a pintar as figuras da composição 

de acordo com as cores indicadas para cada forma no 
início da página. Para enriquecer a atividade, pergunte: 
Qual é a cor da figura quadrada? Onde aparecem figuras 
quadradas na composição?

Essas perguntas podem ser feitas para cada forma 
geométrica apresentada (retângulo, triângulo e círculo).

Fique atento: Apreciar obras de arte e identificar 
figuras geométricas planas em pinturas é interessante. 
Promova o debate entre os alunos para que troquem 
ideias a respeito. Identifique barreiras comportamen-
tais que impeçam o aluno  de se expressar perante o 
grupo. Como cada aluno é único, talvez seja necessá-
rio intervir para garantir a participação de todos. Esti-
mule-o a conversar com os colegas, faça com que uns 
contem para os outros o que estão vendo e sentindo 
e o que eles pensam dos sentimentos que os autores 
expressaram em suas obras.

Propostas de ampliação
1. Uma sugestão interessante é uma oficina de colagem 

com formas geométricas planas recortadas em papéis 
diversos. Os alunos podem colar essas formas em uma 
folha de papel, para criar personagens.

Quando a colagem estiver pronta, os alunos podem 
inventar histórias sobre esses personagens.

2. Outra oficina é a construção de quebra-cabeças com 
formas geométricas planas, com desenhos feitos 
pelos alunos ou figuras recortadas de revistas. Pode-
-se também propor a construção de uma caixa para 
guardar os quebra-cabeças feitos por toda a turma.

3. A ficha Fazendo arte do Material Digital para Profes-
sor explora de maneira lúdica as figuras geométricas 
planas e o resultado da mistura de cores, propondo 
aos alunos que pintem as formas usando tinta para 
pintura a dedo.

Página 103: Sequência com formas

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
� EI03CG02 e EI03CG05 � EI03TS01 e EI03TS02 
� EI03EF01 � EI03ET01 e EI03ET05.
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CÍRCULO
VERMELHO

QUADRADO
ROXO

CÍRCULO
AMARELO

TRIÂNGULO
AMARELO

TRIÂNGULO
AZUL

CÍRCULO
AZUL

ED
IT

O
RI

A 
D

E 
A

RT
E

CONTINUE DESENHANDO E PINTANDO 
AS FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS QUE 
FORMAM CADA SEQUÊNCIA.
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Para início de conversa
A ideia é identificar as figuras e as cores que elas 

apresentam. Se necessário, retome com os alunos o nome 
das formas.

Um excelente material para aprofundar o trabalho 
com sequência são os Blocos Lógicos de Dienes.

Os alunos podem reproduzir as sequências da página 
utilizando os blocos lógicos. No link a seguir há outras suges-
tões de trabalhos: PARMEGIANI, Roselice. Atividades com 
blocos lógicos na educação infantil. Blog Ensinando Mate-
mática, 4 nov. 2016. Disponível em: https://livro.pro/hkx6jj. 
Acesso em: 7 set. 2020.

Desenvolvendo a atividade
Para estimular os alunos a descobrir o padrão de cada 

sequência, podem ser feitas perguntas como: Qual é a 
primeira figura da primeira sequência? Que cor ela tem? 
E a figura que vem abaixo dela, como é? A terceira figura 
já apareceu antes na sequência? E a quarta figura? Vocês 
perceberam qual é o padrão dessa sequência? Qual será 
a figura que vem a seguir? E depois?

Em seguida, os alunos podem desenhar e pintar as 
figuras que estão faltando conforme a sequência.

Fique atento: Parte fundamental da alfabetização, o 
desenvolvimento do pensamento lógico-matemático 
deve ser alvo da Educação Infantil. O professor deve 
procurar atividades como jogos e brincadeiras que 
estimulem esse desenvolvimento nos alunos. 

Como ressalta Piaget, “é preciso prever que o raciocí-

nio infantil difira razoavelmente do nosso, e que, em 

resumo, ele seja menos dedutivo e, sobretudo, menos 

rigoroso. Que é, na verdade, a lógica, se não a arte 

de provar? Raciocinar logicamente é encadear suas 

proposições de maneira que cada uma contenha a 

razão daquela que se segue, e seja ela própria demos-

trada pela anterior. Ou seja, pelo menos qualquer que 

seja a ordem que se adote para construir o relato, é 

demostrar os juízos uns pelos outros.” (PIAGET, Jean. 

O raciocínio na criança. Rio de Janeiro: Record, 1967. 

p. 15.) Qual a criança que não adora brincar? Jogos 

de tabuleiro, quebra-cabeças, jogos de encaixe e de 

sequenciar cenas de uma história, por exemplo, são 

excelentes recursos. Varie as propostas para que o 

aluno se sinta sempre motivado e desafiado. E não se 

esqueça de pedir também a colaboração da família 

para estimular a criança no ambiente doméstico.

Propostas de ampliação

1. O trabalho com dobraduras estimula a concentração, 

a identificação das formas e o desenvolvimento da 

coordenação motora dos alunos. Construa com eles 

barquinhos de papel. O passo a passo da dobradura 

é facilmente encontrado na internet. Auxilie os alunos 

a fazer as dobraduras corretamente, caso necessário.

2. Em vez de colar os barquinhos na cartolina, os alunos 

podem usá-los para brincar. Pode-se aproveitar um 

dia de calor e encher algumas bacias com água. Os 

alunos perceberão os movimentos dos barquinhos 

agitando a água para um lado e para o outro.

Outra possibilidade é organizar uma exposição dos 

barquinhos enfeitados, que podem ser colocados em 

uma superfície feita com cartolina e papel de seda 

azul amarrotado e colado por cima. Aproveite para 

convidar os familiares dos alunos para a exposição.

3. Organize com os alunos uma oficina para a confecção 

de instrumentos musicais com sucata e que serão usa-

dos numa apresentação de final de ano. Os alunos es-

colhem uma música para apresentar e ensaiam usan-

do os instrumentos musicais que confeccionaram.

4. Se possível, explore com os alunos a ficha Pintura 

de Mondrian, disponível no Material Digital para 

Professor.

Após observarem o quadro de Mondrian, converse 

os alunos sobre a sensação que a pintura lhes transmite. 

Aproveite e pergunte ainda que figuras geométricas pla-

nas eles observam nessa pintura.
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Páginas 104-105: Glossário

Faixa etária sugerida: A partir de 4 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO04 � EI03EF01 e EI03EF09.

Desenvolvendo a atividade
1. Na elaboração do glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais 
de um sentido que uma única palavra apresenta quan-
do inserida em contextos diferentes, ou seja, explorar 
a significação que uma mesma palavra pode assumir 
dependendo de como for empregada. Seria interes-
sante inicialmente mostrar para os alunos alguns di-
cionários impressos e, se possível, on-line, explicando 
que os dicionários trazem o significado das palavras.

Eles estão organizados na ordem do alfabeto para 
facilitar a localização das palavras.

Procure algumas palavras sugeridas pelos alunos e 
leia o verbete.

2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no glossário.

a) Pergunte à turma que significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a ilustração corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.

104

GLOSSÁRIO

MUDA
• PLANTA ANTES DE IR PARA UM 

CANTEIRO DEFINITIVO.

• PEÇA DE VESTUÁRIO, “MUDA DE 
ROUPA”.

SE
RG

EY
 C

H
AY

KO
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

LATA
• RECIPIENTE, VASILHA.

• “NA LATA” É ALGO FALADO DE 
FORMA BEM DIRETA. O

M
PH

O
TO

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

BANDEIRINHA
• PEQUENA BANDEIRA.

• PESSOA QUE, DA LATERAL DO 
CAMPO DE FUTEBOL, AUXILIA 
O ÁRBITRO PRINCIPAL.

D
ID

EC
S/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M
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SACI
• PERSONAGEM DO 

FOLCLORE BRASILEIRO.

• AVE DE TOPETE MARROM E CAUDA 
LONGA, TAMBÉM CONHECIDA 
COMO MARTIM-PERERÊ.

AVE DE TOPETE MARROM E CAUDA 

ES
TÚ

D
IO

M
IL

SOPA
• ALIMENTO LÍQUIDO OU 

PASTOSO QUE PODE CONTER 
PEDAÇOS DE CARNE, FRANGO 
OU LEGUMES. 

• ALGO QUE PODE SER 
RESOLVIDO COM FACILIDADE.

BI
LL

IO
N

 P
H

O
TO

S/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

VELA
• PEÇA DE CERA COM UM PAVIO 

NO CENTRO.

• TECIDO PRESO AO MASTRO DAS 
EMBARCAÇÕES PARA APROVEITAR 
A FORÇA DO VENTO.

ST
U

D
IO

 B
M

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M
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d) Leia para eles as definições para cada palavra.
e) Embora algumas palavras tenham outros significados 

além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado para as palavras, podem ser 
exploradas as seguintes frases.

• Cada criança fez uma bandeirinha para enfei-
tar a escola.

• A bandeirinha indicou que o jogador cometeu 
uma falta.

• Quantos biscoitos restaram na lata?

• A amiga contou todo o ocorrido na lata.

• Plantamos uma muda de laranjeira no jardim.

• Depois do banho, vista essa muda de roupa.

• Eu gosto da lenda do saci.

• O saci é uma ave quem tem um topete marrom.

• Minha avó fez sopa de mandioquinha para o jantar.

• Este jogo será uma sopa.

135

D3-PRE-0044-C4-115-136-MP-G22.indd   135D3-PRE-0044-C4-115-136-MP-G22.indd   135 06/10/20   02:2006/10/20   02:20



AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 4

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1. Percebe e pronuncia os sons das letras S, T, U, V, W (som /v/), X (som /x/), Y e Z.

2. Associa o som inicial das palavras ao som das letras pronunciadas isoladamente.

3. Realiza adequadamente o traçado das letras de S a Z.

4. Demonstra conhecimento do alfabeto completo. 

5. Produz oralmente palavras rimadas.

6. Demonstra imaginação e criatividade nas propostas de produção oral de texto.

7. Percebe a propriedade de altura do som (grave e agudo).

8. Compreende que existem regras para circulação de veículos e pedestres e conhece as 
mais importantes.

9. Interpreta adequadamente as situações-problemas propostas em Numeracia.

10. Diferencia as figuras geométricas planas: retângulo, triângulo, quadrado e círculo.

11. Diferencia as figuras geométricas espaciais: cubo, paralelepípedo, esfera, cone, cilindro 
e pirâmide.

12. Associa a ideia de juntar à operação de adição.

13. Compreende o conceito de correspondência um a um.

14. Entende a ideia de subtração.

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7. Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.
8. Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.
9. Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).
10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 5

Introdução
A primeira semana de aula sugerida para alunos de 5 

anos propõe atividades de integração e socialização, com 
brincadeiras e jogos que têm o objetivo de trabalhar de 
maneira lúdica a consciência fonológica, a coordenação 
motora e a consciência corporal, entre outros conceitos. 

As brincadeiras orais sugeridas ampliam o repertório 
de gêneros textuais dos alunos, com lenda, fábula, música 
e outros gêneros. 

Neste capítulo retoma-se o estudo sistemático dos 
sons das letras no início das palavras, abrangendo A, B, C,
D, E, F, G, H, I e J, agora com os sons /k/ e /s/ para a letra 
C e os sons /g/ e /j/ para a letra G. As atividades solicitam 
aos alunos que pronunciem os sons das letras, digam 
palavras que se iniciam por esses sons e analisem palavras 
para verificar se começam com esses sons. 

Além disso, a partir deste quinto capítulo, a apresenta-
ção da grafia das letras passa a ter letra bastão maiúscula 
e minúscula e a letra cursiva maiúscula e minúscula. Dessa 
forma, o aluno tem a oportunidade de visualizar no livro 
formas de escrita que poderá reconhecer em situações 
do dia a dia. 

Uma vez que os alunos já conhecem o som inicial das 
palavras, podem neste capítulo realizar as atividades que 
envolvem o som de sílabas iniciais simples (uma consoante 
e uma vogal). O objetivo é que comecem a perceber a seg-
mentação das palavras em sílabas, tomando consciência 
de que é possível observar regularidades na forma como as 
palavras são escritas. Com esse mesmo objetivo, o capítulo 
propõe atividades de comparação do tamanho das palavras. 

O capítulo retoma atividades de contação de histórias, 
reconto e produção oral de textos. O pré-requisito para 
essas atividades é a compreensão da estrutura de uma 
narrativa ficcional e seus elementos – enredo, narrador, 
personagens, espaço e tempo – propiciada por ativida-
des realizadas em capítulos anteriores e em contato com 
livros de histórias infantis, peças de teatro, filmes, anima-
ções, vídeos, entre outras formas de narrativas. 

Essas atividades propiciam também o contato com 
palavras desconhecidas dos alunos, ampliando seu 
vocabulário. 

O capítulo enfatiza um pouco mais a leitura e a escrita 
emergentes, com atividades que propõem ao aluno que 

leia com o professor e que escreva palavras simples como 
souber. Procura-se assim incentivar a criança a desenvol-
ver suas estratégias de leitura e escrita, o que é favorecido 
pela prática frequente. 

As atividades de apreciação e descrição de obras 
de arte reproduzidas no livro, comparação de figuras 
e outras propostas envolvendo ilustrações e cartazes – 
além de seu fundamental aspecto estético – têm o obje-
tivo de aguçar a discriminação visual dos alunos, para que 
cada vez consigam perceber melhor as variações de cores, 
os espaços, proporções, perspectivas e os próprios signos 
visuais adotados em Literacia e em Numeracia. Também
se pretende que os alunos se sensibilizem com as emo-
ções que as obras visuais provocam. 

Em Numeracia, o capítulo tem atividades voltadas 
para a contagem, noção de quantidade, escrita dos 
números e sequência numérica de 1 a 20, com uso de 
material dourado, entre outros recursos. O pré-requisito 
para a realização das atividades de contagem é o conceito 
de conservação de quantidades, isto é, a compreensão 
de que em uma contagem a quantidade de elementos 
permanece a mesma quando mudamos a ordem em 
que estão. Atividades de contagem de objetos concretos 
facilitam a apropriação desse conceito. 

As atividades trabalham também as ideias de juntar e 
de acrescentar na adição e o sinal de +, requerendo que 
os alunos juntem e adicionem quantidades para calcular 
o total. Nas situações-problema propostas, um dos temas 
é a adição de moedas, abrangendo assim a educação 
financeira. Neste capítulo, há ainda atividades sobre a 
ideia de tirar da subtração, sinal de menos e ausência de 
quantidade. Tanto no caso da adição quanto no da subtra-
ção, o objetivo das atividades é desenvolver o raciocínio 
lógico matemático, um processo de estruturação do pen-
samento que permite compreender situações e encontrar 
soluções. Um requisito para a realização dessas atividades 
é o domínio da contagem. 

Outros conceitos abordados nas atividades do capí-
tulo, retomando o que tem sido trabalhado em capítulos 
anteriores, são: noções de medidas de comprimento 
(longo ou curto) e de capacidade, de grandeza (maior e 
menor) e comparação de medidas de capacidade.
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Página 106: Letra A

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03EF07.

A
A

a
aABACAXI

abacaxi

PINTE O ABACAXI.

O QUE É, O QUE É?
TEM ESCAMAS, 

MAS NÃO É PEIXE.

TEM COROA, 

MAS NÃO É REI.
(FOLCLORE.)

G
IZ

 D
E 

CE
RA

COMPLETE AS PALAVRAS E DESENHE A 
BOLA NA CENA.

A LA É DE  A OU 
A LA É DE  TO?

G
IZ

 D
E 

CE
RA

TRACE O A NAS PALAVRAS DA PARLENDA.

B C XI, XI, XI. 
QUEM N O S I É UM S CI.

(FOLCLORE.)

REPITA A FRASE BEM RÁPIDO COM A AJUDA 
DO PROFESSOR.

106
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Para início de conversa
Como aquecimento, leia com os alunos a adivinha 

da página.

Desenvolvendo a atividade
1. Mostre aos alunos que a letra A aparece representada 

nas formas bastão e cursiva, maiúscula e minúscula. 

Explique a eles que a letra é a mesma, mas escrita de 

quatro formas diferentes. 

2. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra A. Escreva os nomes na lousa e sugira 

que citem outros nomes iniciados com essa letra. 

Aproveite e reforce com eles o som /a/, pedindo que 

o repitam em voz alta. 

3. Leia com os alunos a parlenda da página mostrando 

cada palavra. Explique a eles que a parlenda fala em 

Saci porque, ao recitá-la, a pessoa deve pular corda 

em um pé só, como o Saci. 

4. Retome com os alunos a figura do Saci mostrando a 
eles algumas imagens e lembrando que esse é um 
famoso personagem do nosso folclore.  

5. Pergunte aos alunos quais palavras da parlenda ter-
minam com o mesmo som. Espera-se que eles citem 
ABACAXI e SACI. 

Fique atento: Na fase pré-escolar, o professor poderá 
perceber algumas dificuldades de aprendizagem do 
aluno. Quanto mais cedo o problema for detectado, 
melhor. A dislexia, por exemplo, ocasiona dificuldades 
de leitura e escrita, impactando no avanço do pro-
cesso de aprendizagem. Verifique a possibilidade de 
fazer um trabalho individualizado com esse aluno, 
até que seja possível diagnosticar o problema com a 
ajuda de um profissional especializado.

Proposta de ampliação
Imprima o cartaz Adivinhas, do Material Digital para 

Professor, com figuras que ativam a memória visual. 
Leia o texto para os alunos e incentive-os a levantar 

hipóteses sobre as respostas. Depois, mostre a eles a 
figura correspondente para que vejam se acertaram. 

O que é, o que é? 
Pula, pula e se veste de noiva. 
(Resposta: pipoca.) 

O que é, o que é? 
Não se come, mas é ótimo para comer. 
(Resposta: garfo.) 

O que é, o que é? 
De dia tem quatro pés, de noite tem seis. 
(Resposta: cama.) 

O que é, o que é? 

Anda sempre com a barriga para trás. 

(Resposta: perna.) 

O que é, o que é? 

É feita para andar, mas não anda. 

(Resposta: calçada.) 

O que é, o que é? 

Atravessa o rio e não se molha. 

(Resposta: ponte.)

Em família: Sugira aos alunos que proponham aos 
familiares as adivinhas que aprenderam na escola e  
que perguntem se conhecem outras adivinhas para 
ensiná-los, para que possam compartilhar com os 
colegas depois.
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Página 107: Letra B

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06 
 EI03CG02 e EI03CG05  EI03EF01.

COMPLETE AS PALAVRAS E DESENHE A 
BOLA NA CENA.

A LA É DE  A OU 
A LA É DE  TO?

G
IZ

 D
E 

CE
RA

B
B

b
b

B b

BONECO
boneco

BONECO DE OLINDA, DE  
ROSÂNGELA BORGES, 
2012. ACRÍLICO SOBRE 
TELA, 30 CENTÍMETROS 
X 30 CENTÍMETROS.

REPITA A FRASE BEM RÁPIDO COM A AJUDA 
DO PROFESSOR.

RO
SÂ

N
G

EL
A 

BO
RG

ES
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Para início de conversa
Antes de iniciar a atividade proposta na página, per-

gunte aos alunos quais brincadeiras com bola eles conhe-
cem e quais são as preferidas. 

Desenvolvendo a atividade

1. Sugira aos alunos que observem e descrevam a pintura. 
Pergunte: O que ela mostra? Onde as pessoas estão? 
Que cores são usadas nessa pintura? A figura mostra 
MUITA gente ou POUCA gente? O boneco é MAIOR ou 

MENOR que as pessoas? Explique a eles que os bonecos 

de Olinda (Pernambuco) são construídos em tamanho 

bem grande. E, no Carnaval, os foliões saem pelas ruas 

da cidade levando os bonecos gigantes.

2. Incentive os alunos a aprender a parlenda Lá vai a bola 

para brincar com os colegas. Eles se sentam em roda 

e vão passando a bola enquanto recitam a parlenda; 

quando disserem “Pule fora”, quem estiver com a bola 

sai da roda:

Lá vai a bola 
Girar na roda 
Passear depressa 
E sem demora 
E se no fim 
Desta canção 
Você estiver 
Com a bola na mão 
Depressa, pule fora. 

               (Folclore.) 

3. Oriente os alunos a completar as palavras fazendo o 
traçado das letras. Depois, peça a eles que desenhem 
a bola na cena, posicionando-a conforme escolherem 
– nos pés de Beto ou nas mãos de Bia. 

4. Convide os alunos a ler a frase com você. Primeiro, faça  
uma leitura pausada, apontando cada palavra. Depois, 
peça a eles que repitam a frase bem rápido, chamando 
a atenção para as repetições do som /b/ nas palavras.

5. Destaque o som inicial das palavras pronunciando-as 
pausadamente e separando oralmente as sílabas: 

• BOLA começa com o mesmo som de BONECO? (Sim.) 

• BETO começa com o mesmo som de BELO? (Sim.) 

• BIA começa com o mesmo som de BOLA? (Não.) 

• BIA começa com o mesmo som de BICO? (Sim.) 

6. Para que comecem a perceber a existência das sílabas, 
pergunte: "Quantos pedacinhos tem a palavra BOLA?".
Peça que repitam a palavra, separando os sons: BO-LA. 
Faça o mesmo com as palavras SACI e ABACAXI. Em 
seguida, convide-os a marcar as partes das pala-
vras batendo palmas e a dizer quantas partes cada 
palavra tem. 

7. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-
ciado pela letra B. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. 
Aproveite e reforce com eles o som /b/, pedindo que o 
repitam em voz alta. 

Fique atento: Um distúrbio comum que pode ser 
observado nessa fase é a dislalia. Trata-se de uma 
dificuldade na pronunciação das palavras, com troca 
de letras e/ou supressão ou adição de letras repe-
tidas. No início do processo da fala, a criança pro-
nuncia algumas palavras de forma errada, mas nesse 
momento da pré-escola ela já deve ter essa habilidade 
mais bem desenvolvida. Investigue junto à família se 
a criança ainda faz uso de mamadeira ou chupeta ou 
se tem o costume de chupar o dedo com frequência. 
Esses hábitos podem dificultar a articulação correta 
das palavras. Atividades que desenvolvam a psico-
motricidade são indicadas para esse caso, mas um 
fonoaudiólogo poderá atuar de forma mais efetiva. 
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Propostas de ampliação
1. Para trabalhar as palavras BONECO e BONECA, assista com 

os alunos ao vídeo infantil A boneca e o boneco, produ-
zido pelo Mundo Bita, facilmente encontrado na internet. 

2. Outra sugestão  é trabalhar com os alunos a tradi-
cional brincadeira com a cantiga Boi Barnabé, origi-
nária de Condado, no estado de Pernambuco. Nessa 
brincadeira, os alunos devem bater palmas enquanto 
cantam ou recitam os versos. A melodia pode ser 
facilmente encontrada na internet. 

3. Para que os alunos conheçam um pouco mais a 
cultura brasileira, trabalhe também o Bloco Regional 
Nordeste, do Material Digital para Professor.

Página 108: Letra C (CA, CO, CU)

Faixa etária: A partir de 5 anos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05 e 
EI03EO06  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05 
 EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07  EI03ET06.

COMPLETE AS PALAVRAS E PINTE.

BELE RTA BOLA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

C
C

c
c

COCO
coco

CIRCULE A PALAVRA COCO NA CANTIGA.

NA BAHIA TEM
NA BAHIA TEM,

TEM, TEM, TEM.

NA BAHIA TEM, MORENA,

COCO DE VINTÉM.
(FOLCLORE.)

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

UÊ TA .

TI
M

 U
R/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

TR
YP

H
O

SA
 H

O
 / 

A
LA

M
Y 

ST
O

CK
 P

H
O

TO
/F

O
TO

A
RE

N
A

CIRCULE, NA ADIVINHA, A PALAVRA QUE 
RIMA COM CABELEIRA.

O QUE É, O QUE É?
VISTO-ME COM PANOS BRANCOS

E USO UMA CABELEIRA.

POR MINHA CAUSA, QUEM CHORA?

QUASE SEMPRE A COZINHEIRA.
(FOLCLORE.)
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Para início de conversa
Convide os alunos para cantarem juntos a cantiga Na 

Bahia tem, facilmente encontrada na internet. Explique para 
os alunos que a Bahia é um estado do Brasil. Seria interessante 
mostrar o estado no mapa do Brasil, explicando que mapas 
são representações de um território. Mostre o estado onde 
eles moram e onde ficam alguns outros estados. Mesmo que 

os alunos ainda não compreendam a divisão regional do 
Brasil, já podem entender se nasceram na Bahia ou em outro 
lugar. Converse um pouco sobre isso. 

Eles podem cantar a música enquanto dançam em 
roda, de mãos dadas. Oriente-os a começar cantando 
bem devagar e girar a roda no mesmo ritmo; aos poucos, 
cantam mais rápido e também giram mais rápido. Observe 
os cuidados necessários para evitar quedas e acidentes e 
para que os alunos interajam com respeito e sem conflitos. 

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra C, mas que tenha o som /k/ (CA, CO, 
CU). Escreva os nomes na lousa e sugira que citem 
outros nomes iniciados com essa letra e esse som. Se 
alguém citar um nome iniciado com a letra K, explique 
que o som é o mesmo, mas a letra é diferente. 

2. Escreva na lousa a letra da cantiga e leia-a com os 
alunos pausadamente, apontando cada palavra. 
Pergunte o que entenderam do texto e explique o 
significado de VINTÉM: uma moeda antiga do Brasil; 
hoje a moeda se chama REAL. 

3. Pergunte: "Que palavra da cantiga termina com o 
mesmo som de VINTÉM?". Espera-se que os alunos 
percebam a rima com a palavra TEM. 

4. Depois da leitura, pergunte onde está a palavra COCO 
na lousa. Um dos alunos pode ir à lousa mostrar. Em 
seguida, peça a cada um que encontre e circule a 
palavra no livro. 

5. Escreva na lousa a frase CAUÊ CATA COCO. Leia pau-
sadamente com os alunos, apontando cada palavra e 
destacando o som inicial /k/. Em seguida, oriente-os 
a completar as palavras fazendo o traçado das letras.  

6. Pergunte: Quantos pedacinhos tem a palavra COCO? 
Peça que repitam a palavra, separando os sons: 
CO-CO. Faça o mesmo com as palavras CAU-Ê e CA-TA. 
Em seguida, convide-os a marcar as partes de cada 
palavra batendo palmas e a dizer quantas partes 
cada uma tem.

7. Verifique se os alunos sabem citar palavras que 
comecem com o mesmo som (sílaba) de COCO. Ao 
pronunciar as palavras, destaque o som da sílaba inicial.  

8. Trabalhe algumas palavras com o mesmo som da 
sílaba inicial de CUBO (CUIA, CUPIM, CUMBUCA etc.). 
Repita com os alunos o exercício de contar as sílabas 
batendo palmas.

Fique atento: Quando a criança pronuncia palavras 
de forma errada, muitas vezes as pessoas com as quais 
ela convive tendem a achar engraçado, o que pode 
confundir a criança, fazendo com que ela pense que 
está correta. Oriente os familiares para que evitem 
esse comportamento e, com tranquilidade, façam a 
correção das palavras, sem criticar a criança, o que 
poderia ocasionar sentimentos de baixa autoestima. 
A criança está aprendendo palavras novas, ampliando 
seu vocabulário, e é normal que, às vezes, encontre 
certa dificuldade em pronunciá-las pela primeira vez. 
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Proposta de ampliação
1. Convide os alunos para brincar de “Lenço atrás”, reci-

tando a parlenda Corre, cutia. Nesta brincadeira, um 
dos alunos fica com o lenço. Os demais sentam-se no 
chão, formando uma roda e recitam a parlenda. O 
aluno que estiver com o lenço corre por fora da roda 
joga o lenço atrás de um dos participantes. Ao perceber 
que o lenço está atrás de si, o aluno deve pegar o lenço 
e correr atrás de quem o jogou.   

Em família: Sugira aos alunos que pesquisem com 
os familiares uma receita de cocada e tragam para a 
escola. Retome com eles a estrutura do gênero receita, 
lembrando que essa estrutura é formada pela lista de 
ingredientes e o modo de fazer.
Os alunos aprendem a receita e trocam ideias com os 
colegas sobre a forma de fazer o doce. Seria interes-
sante organizar uma oficina culinária na escola para 
preparar a cocada ou outros doces com frutas de época. 

Página 109: Letra C (CE, CI)

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03EF01 e 
EI03EF07  EI03ET06.

COMPLETE AS PALAVRAS E PINTE.

BELE RTA BOLA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

CEBOLA
cebola

CIRCULE, NA ADIVINHA, A PALAVRA QUE 
RIMA COM CABELEIRA.

O QUE É, O QUE É?
VISTO-ME COM PANOS BRANCOS

E USO UMA CABELEIRA.

POR MINHA CAUSA, QUEM CHORA?

QUASE SEMPRE A COZINHEIRA.
(FOLCLORE.) M

O
CK

U
P 

G
RA

PH
IC

S|
U

N
SP

LA
SH
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Para início de conversa
Como aquecimento, leia para os alunos a adivinha da 

página. Pergunte o que diz o texto: 
a) Quem se veste com panos brancos e usa uma cabeleira? 
b) Quem chora? Por quê? 
c) Que palavra rima com CABELEIRA? Circulem no livro 

essa palavra. 
Espera-se que os alunos reconheçam que é a palavra 
COZINHEIRA, identificando a similaridade nos sons 
finais das duas palavras.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome 

iniciado pela letra C, mas que tenha o som /s/ (CE, CI). 
Escreva os nomes na lousa e sugira que citem outros 
nomes iniciados com essa letra e esse som. Caso citem 
nomes que se iniciem com a letra S, explique que o 
som é o mesmo, mas as letras são diferentes. 

2. Trabalhe a ficha CE ou CI, do Material Digital para Pro-
fessor, para que o aluno circule e pinte as figuras cujos 
nomes iniciam com esses sons. Cite outras palavras 
iniciadas com esses sons. 

3. Leia para os alunos o texto da página e pergunte: 
"O que Cibele corta?". Em seguida, oriente-os a fazer 
o traçado das letras para completar as palavras e a 
pintar as cebolas. 

4. Escreva na lousa a frase CIBELE CORTA CEBOLA. Leia 
com os alunos pausadamente, apontando cada 
palavra enquanto lê. Peça a um dos alunos que vá 
à lousa e sublinhe a palavra CEBOLA. Em seguida, 
oriente todos a sublinharem essa palavra no livro. 

5. Para que os alunos percebam os sons das sílabas 
iniciais das palavras, mesmo sem usar ainda essa 
nomenclatura, faça perguntas como as sugeridas a 
seguir, sempre destacando o som da primeira sílaba: 

• CEGONHA começa com o mesmo som de CEBOLA? (Sim.) 

• CEBOLA começa com o mesmo som de CIBELE? (Não.) 

• CEREJA começa com o mesmo som de CEBOLA? (Sim.) 

• CIBELE começa com o mesmo som de CIDADE? (Sim.) 

6. Pergunte: "Quantos pedacinhos tem a palavra CEBOLA?". 
Peça que repitam a palavra, separando os sons: CE-BO-LA. 
Faça o mesmo com outras palavras: CI-BE-LE, CE-GO-NHA, 
CI-DA-DE, CE-DO. Em seguida, convide-os a marcar as 
partes de cada palavra contando nos dedos e a dizer 
quantas partes cada uma tem. 

7. Para trabalhar a síntese de fonemas, separe a palavra 
CEBOLA letra por letra na lousa, C-E-B-O-L-A, e peça 
aos alunos para identificar o som de cada uma das 
letras que formam a palavra completa. 

Fique atento: Nessa fase da pré-escola, o aluno 
começa a ler as palavras com a ajuda do professor 
e, sempre que possível, a treinar a escrita espontâ-
nea de palavras simples. Atividades de leitura são o 
passo inicial para o aluno entrar no mundo da escrita. 
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Promova com frequência a leitura de pequenos textos 
e histórias em sala de aula, pois, pela observação 
da escrita, os alunos percebem regularidades e são 
instigados a descobrir o significado das palavras; isso 
ajuda a despertar neles o desejo de escrever. A obser-
vação do desempenho de cada aluno deve fazer parte 
da rotina do professor. Quanto mais cedo qualquer 
dificuldade for detectada, melhor; assim, mais rapi-
damente será possível propor encaminhamentos para 
lidar com as dificuldades e buscar soluções.

Sugira aos alunos que pesquisem junto aos familiares 
uma brincadeira que eles costumavam brincar quando 
crianças. Depois, organize uma roda de conversa na 
escola para que os alunos socializem essa pesquisa 
com os colegas. Proponha algumas das brincadeiras 
que trouxerem em sua pesquisa, desde que a turma 
demonstre interesse em brincar com elas.

Página 110: Letra D

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG03 
e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF02, EI03EF03, 
EI03EF04, EI03EF06 e EI03EF07.

COMPLETE E DESENHE MAIS DEDOCHES. 

 SENHOU UM 
CHE NO  DÃO.

ILU
STRA CARTOON

ANDREI SHUMSKIY/SHUTTERSTOCK.COM

D
D

d
d

D d

DEDOCHE
dedoche

DESENHE MAIS ESTRELAS NO CÉU.

PINTE AS ESTRELAS-DO-MAR E TRACE O E.

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

IK
O

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M
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Para início de conversa
Como aquecimento, pergunte aos alunos se sabem o 

que é um dedoche. Explique que é um fantoche de dedo. 
Ajude-os a perceber que a palavra DEDOCHE se refere a 
DEDO e a FANTOCHE e que eles são usados para representar 
personagens em contação de histórias.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia para os alunos o texto da página e pergunte: 

"Quem desenhou o dedoche?"; "Para que dedo 
era?". Em seguida, oriente-os a completar as palavras 
fazendo o traçado das letras.

2. Peça para os alunos desenhar outros dedoches na 
figura. Depois, pergunte: "Quantos dedoches vocês 
desenharam?". Enquanto desenham, é interessante 
que imaginem que história poderia ser contada com 
esses personagens. Se achar conveniente, peça que 
contem a história que imaginaram. 

3. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-
ciado pela letra D. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
para eles reproduzirem o som /d/.  

4. Se julgar conveniente, retome com os alunos o nome 
de todos os dedos da mão e explique que o dedão é 
também chamado de polegar.  

5. Escreva na lousa a palavra DEDO. Pergunte: "Quantos 
pedacinhos tem a palavra DEDO?". Peça que repitam a 
palavra, separando os sons: DE-DO. Abaixo de DEDO, 
escreva a palavra DEDOCHE, alinhada letra a letra 
com a palavra DEDO, de modo que os alunos possam 
perceber que a palavra DEDOCHE é maior. Pergunte 
quantos pedacinhos essa palavra tem e peça que 
repitam a palavra, separando os sons: DE-DO-CHE. 
Em seguida, pergunte: "Que palavra tem mais peda-
cinhos?"; "Qual delas é mais comprida?". 

6. Para trabalhar a síntese de fonemas, separe a palavra 
DEDO letra por letra na lousa, D-E-D-O, e peça aos 
alunos para identificar o som de cada uma das letras 
que formam a palavra completa. 

7. Explore o som das sílabas do apelido DUDU, pedindo aos 
alunos que contem quantos pedacinhos tem esse apelido. 
Em seguida, sugira a cada aluno que conte quantos peda-
cinhos tem o próprio nome. Ajude-os, escrevendo cada 
nome na lousa e fazendo a leitura coletiva. 

Fique atento: Observe a escrita do aluno. Verifique 
se ele consegue ficar dentro da linha, se sua letra é 
legível, se é possível identificar as palavras que ele 
registra. Ao identificar problemas de disgrafia (dis-
túrbio ligado à dificuldade motora), procure estimular 
as áreas psicomotoras dele. Aproveite a atividade com 
dedoches para trabalhar bem os músculos da mão.

Propostas de ampliação
1. Relembre com os alunos os nomes dos dedos das 

mãos (polegar, indicador, dedo médio, anelar e dedo 
mínimo). Conforme dizem os nomes, todos juntos 
devem levantar os dedos correspondentes.  
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2. Se achar interessante, organize uma oficina para ela-
boração de dedoches de papel para que os alunos 
contem histórias uns para os outros.  

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Meu amigo 
dinossauro, de Ruth Rocha e Alberto Llinares (São 
Paulo: Melhoramentos, 2014). Esse livro conta a história 
do dinossauro Joaquim, que um dia passou a fazer 
parte da família do personagem Miguel. 

Em família: Incentive os alunos a recontar para os 
familiares as histórias que escutaram utilizando os 
dedoches que fizeram na sala de aula.

Página 111: Letra E

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, 
EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03.

E
E

e
e

ESTRELA
estrela

DESENHE MAIS ESTRELAS NO CÉU.

STR LA-DO-MAR

PINTE AS ESTRELAS-DO-MAR E TRACE O E.

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

ESTRELINHA,

ESTRELINHA,

PENA QUE TU 

NÃO ÉS MINHA.
(FOLCLORE.)

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N
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Para início de conversa
Para introduzir o conteúdo, pergunte aos alunos se 

já viram um céu muito estrelado e o que sentiram. Veri-
fique se sabem a diferença entre as estrelas do céu e as 
estrelas-do-mar. 
• As estrelas do céu são astros que emitem luz; o Sol é 

uma estrela. 
• As estrelas-do-mar são animais marinhos.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra E. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
para eles reproduzirem o som /e/. 

2. Leia para os alunos o texto da página e pergunte: "Que 
palavras da quadrinha terminam com o mesmo som?". 

3. Proponha que criem uma música com a quadrinha e 
cantem para os colegas. 

4. Oriente os alunos a desenhar mais estrelas no quadro 
que representa o céu e permita que pintem as estrelas 
coloridas, se desejarem. 

5. Em seguida, peça aos alunos para pintar as estrelas-
-do-mar e fazer o traçado das letras para completar 
a palavra.

6. Os cartazes do Material Digital para Professor propiciam 
um aprofundamento do tema. Use o cartaz Céu noturno 
para conversar com os alunos sobre o que vemos no céu 
à noite. A Lua não tem luz própria; ela reflete a luz do 
Sol. As estrelas estão bem distantes do nosso planeta, 
que é a Terra. No cartaz Céu diurno, os alunos podem 
observar os raios solares. O Sol é a  estrela que está mais 
próxima da Terra, por isso ele é a principal fonte de luz 
e calor do nosso planeta. No cartaz Homem na Lua, 
os alunos podem observar um astronauta pisando o 
solo da Lua. Comentar com eles que, com um foguete, 
os astronautas foram até a Lua para saber como ela é e 
recolheram algumas amostras para estudar. 

Fique atento: Lembre-se de que é o contato com 
a leitura que desperta no aluno a percepção das 
funções da escrita. A imaginação dele viaja nas histó-
rias, enquanto seus olhos procuram identificar pala-
vras conhecidas. Incentive os alunos a ler sempre, 
valorizando o cantinho da leitura e promovendo 
visitas regulares à biblioteca da escola. Envolva os 
familiares nessa tarefa de facilitar o contato da criança 
com os livros.

Propostas de ampliação
1. Convide os alunos para brincar de "Jogo dos presentes". 

a) Narre o início da história: “Era uma vez um viajante do 
espaço. Ele gostava muito de dar presentes para as 
pessoas. Mas ele só dava presentes que começavam 
com a letra E.” 

b) O viajante espacial (professor) aproxima-se de um aluno e 
diz: “Trouxe a você um presente, mas para ganhá-lo você 
deve descobrir o que é. É um objeto que usamos para 
guardar lápis (canetas, borracha etc.)". Vá dando várias 
dicas para ajudar o aluno. 

c) O aluno deve adivinhar e dizer a palavra (ESTOJO). Em 
seguida, indica um colega para ganhar outro presente 
do viajante espacial, e assim por diante até que todos 
os alunos tenham participado. Sugestões de pala-
vras para serem os "presentes": ELEFANTE, ESCADA, 
ESCOVA, ELÁSTICO etc. 
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2. Para reforçar o trabalho com as rimas, proponha uma 
quadrinha bem conhecida de todos, como Batati-
nha quando nasce. Trabalhe a quadrinha até que 
os alunos consigam recitá-la fluentemente. Depois, 
pergunte: "Nessa quadrinha, CHÃO rima com o quê?".
(Coração). "Vamos escolher outra palavra para rimar 
com CORAÇÃO?" Recitem a quadrinha todos juntos 
e desafie os alunos a propor palavras que rimem 
(COLCHÃO, MAMÃO, MELÃO, AVIÃO, REQUEIJÃO). Na 
busca da rima, a falta de sentido produzida pode ter 
um efeito divertido. Se tiverem dificuldade para citar 
palavras, dê alguns exemplos até que eles compreen-
dam a brincadeira.

Dica de leitura: Leia para os alunos um ou mais títulos 
da Coleção Clássicos Rimados, que traz histórias clássi-
cas da literatura infantil recontadas em forma de rimas. 
Alguns títulos: A pequena curiosa, Pedro e Carolina, 
A ovelhinha negra, O ovo atrapalhado (Blumenau: 
Vale das Letras, 2012). 

Página 112: Letra F

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO05  EI03CG02, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03EF07  EI03ET03 e 
EI03ET04.

F
F

f
f

FORMIGA
formiga

CIRCULE, NA PARLENDA, A PALAVRA QUE 
RIMA COM PÉ.

FUI AO MERCADO 

COMPRAR CAFÉ.

VEIO A FORMIGUINHA 

E SUBIU NO MEU PÉ.
(FOLCLORE.)

COMPLETE AS PALAVRAS.

A  RMIGA LEVOU A
 LHA AO  RMIGUEIRO.

A
N

D
RE

Y 
PA

VL
O

V/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
ER

IC
 IS

SE
LE

E/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

CIRCULE DE VERMELHO A PALAVRA GALO E 
DE AZUL A PALAVRA GALINHA.

O GALO E A GALINHA FORAM 

À FESTA EM PORTUGAL.

O GALO FOI DE CALÇA 

E A GALINHA, DE AVENTAL.
(FOLCLORE.)

COMPLETE AS PALAVRAS E REPITA A FRASE 
QUE O PROFESSOR VAI LER.

O TO DE , 
A TA DE  BI, 
A  LINHA DE 
E O  LO DE  E   L.

VERMELHO AZUL

O
LH

A
ST

O
CK

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M
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Para início de conversa
Leia para os alunos a parlenda Fui ao mercado apre-

sentada na página. Se achar conveniente, coloque para os 
alunos o vídeo Formiguinha, da Galinha Pintadinha, que 
apresenta a parlenda cantada, e incentive-os a cantar e se 
movimentar com a música, sacudindo quando a música 
indica e apontando para a parte do corpo que for citada. 
O vídeo pode ser facilmente encontrado na internet.

Oriente os alunos a respeitar os limites e as caracterís-
ticas de seu corpo e do corpo dos colegas. 

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se percebem alguma rima no 

texto lido (CAFÉ e PÉ). Peça a eles então que circulem 
no livro a palavra que rima com PÉ. 

2. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome 
iniciado pela letra F. Escreva os nomes na lousa e 
sugira que citem outros nomes iniciados com essa 
letra. Peça para eles reproduzirem o som /f/.

3. Escreva na lousa o texto da página: A FORMIGA LEVOU 
A FOLHA AO FORMIGUEIRO. Incentive os alunos a fazer 
a leitura coletivamente e aponte para cada palavra que 
estiver sendo lida. Peça a eles que façam o traçado das 
letras para completar as palavras da frase.

Fique atento: Seja sempre atencioso com as dificul-
dades dos alunos. Trabalhe o lado emocional deles, 
procurando elevar sua autoestima. Cada aluno tem o 
próprio ritmo, que o professor deve identificar e res-
peitar. Valorize, dê retornos positivos para cada tarefa 
que o aluno com ritmo mais vagaroso concluir, ou 
mesmo para as tarefas em que ele não tiver sucesso. 
Converse com os familiares para que esse estímulo 
também seja manifestado em casa. Atividades de 
recortar, colar, rasgar, colorir são sempre bem-vindas.

Propostas de ampliação
1. Trabalhe o cartaz Formiga, formiga, do Material 

Digital para Professor.  

a) Leia o texto para os alunos e pergunte o que ele diz 
sobre a formiga.  

b) Explore as estações do ano: "Em que estação do ano 
estamos agora?"; "Que mudanças observamos no 
tempo e na natureza em cada estação?". Adapte as 
perguntas às características climáticas da região.  

c) Em seguida, leia o texto pausadamente, palavra por 
palavra, algumas vezes. Aponte para as palavras 
conforme lê. Desafie os alunos a mostrar no texto a 
palavra FORMIGA. Depois, a palavra FOLHA. 

2. Convide os alunos a brincar de "Formiga e elefante": 

a) No pátio da escola, trace uma linha de partida e uma 
de chegada. Os alunos ficam atrás da linha de partida. 

b) Você será o mestre. Diga quantos passos cada aluno 
deve dar e que animal ele deve ser. Por exemplo: “Dois 
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passos de elefante”. E todos dão dois passos bem 
longos em direção à linha de chegada. Se você disser: 
“Três passos de formiga”, os alunos devem dar passos 
bem curtos, encostando um pé na frente do outro.

c) O vencedor será aquele que alcançar primeiro a linha 
de chegada. 

3. Conte para a turma a fábula A cigarra e a formiga, 
disponível em muitas versões impressas. Enquanto 
conta, mostre as ilustrações. 

4. Apresente aos alunos a música A formiga, de Vinicius 
de Moraes, que pode ser encontrada na internet. 
O texto poético da música brinca com a ideia de 
tamanho: para a pequena formiga, tudo deve parecer 
gigantesco. 

Em família: Incentive os alunos a cantar a música A 
formiga para os familiares e a recontar a história A 
cigarra e a formiga. 

 

Página 113: Letra G (GA, GO, GU)
Faixa etária: A partir de 5 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03EF07.

G
G

g
g

GALINHA
galinha

CIRCULE DE VERMELHO A PALAVRA GALO E 
DE AZUL A PALAVRA GALINHA.

O GALO E A GALINHA FORAM 

À FESTA EM PORTUGAL.

O GALO FOI DE CALÇA 

E A GALINHA, DE AVENTAL.
(FOLCLORE.)

COMPLETE AS PALAVRAS E REPITA A FRASE 
QUE O PROFESSOR VAI LER.

O TO DE , 
A TA DE  BI, 
A  LINHA DE 
E O  LO DE  E   L.

VERMELHO AZUL

O
LH

A
ST

O
CK

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

113
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Para início de conversa
Como aquecimento, leia para os alunos a quadrinha 

da página. Faça perguntas como: "De quem o texto fala?"; 
"O que ele diz sobre esses personagens?".

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra G. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
para eles reproduzirem o som /g/. 

2. A quadrinha da página permite um trabalho de com-
preensão de texto e leitura. Escreva-a na lousa ou em 
um cartaz de tamanho grande, para facilitar a visua-
lização dos alunos. Pergunte que animais são citados 
nesse texto. Leia pausadamente o texto, apontando 
cada palavra enquanto lê. Convide os alunos para uma 
leitura coletiva. Depois, pergunte: "Que palavra rima 
com PORTUGAL?". (Avental.) 

3. Peça a um dos alunos que mostre e circule na qua-
drinha da lousa a palavra GALO. Em seguida, faça o 
mesmo com a palavra GALINHA. Oriente cada um a 
sublinhar na quadrinha de seu livro as palavras GALO 
e GALINHA, com cores diferentes. 

4. Explique aos alunos que a palavra GATO começa com 
o som da sílaba GA. Depois, faça perguntas, sempre 
destacando o som da sílaba inicial: 

• GALO começa com o mesmo som de GATO? (Sim.) 

• GUTA começa com o mesmo som de GATO? (Não.) 

• GOTA começa com o mesmo som de GATO? (Não.) 

5. Oriente os alunos a completar as palavras traçando 
as letras da frase. Em seguida, leia a frase para eles e 
peça que a repitam.

Fique atento: Observe que a compreensão da lingua-
gem escrita se dá, inicialmente, por meio da lingua-
gem falada. Entretanto, com o tempo, a linguagem 
escrita passa a ser percebida da mesma forma que a 
linguagem falada. A escrita deve ser significativa para 
o aluno e nunca deve ser imposta. O aluno deve per-
ceber que a escrita é importante para a vida dele. Não 
pule e nem acelere etapas. Compreenda o tempo do 
aluno. Ele aprende a ler e a escrever quando compre-
ende como o código escrito funciona. Para que essa 
compreensão aconteça naturalmente, o aluno precisa 
ser constantemente incentivado para se envolver em 
atividades de leitura e escrita. Estabeleça uma par-
ceria com a família para que esses hábitos também 
tenham continuidade em casa.

Propostas de ampliação
1. Apresente aos alunos a música de ninar do folclore 

cearense Desce, desce, gatinho: 

Desce, gatinho 
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De cima do telhado 
Para eu ver se meu filhinho 
Dorme um sono sossegado. 

           (Folclore.) 

2. Convide os alunos a brincar de "Mamãe, posso ir?". 

a) Trace duas linhas no chão, mantendo alguns metros 
de distância entre elas. 

b) O escolhido para ser a Mamãe fica em uma das linhas, 
de costas para os demais jogadores, que ficam lado a 
lado atrás da outra linha. 

c) Um por um, os jogadores dizem: “Mamãe, posso ir?”. 
E a Mamãe, que está de costas, responde: “Sim, dê 
3 passos de formiguinha para a frente”. O jogador 
que perguntou dá três passos bem curtos em 
direção à Mamãe. 

d) O jogo prossegue assim, e a cada vez a Mamãe diz 
uma quantidade diferente de passos, o nome de um 
animal e se o passo é para a frente ou para trás. Pode 
ser canguru (pulos), cachorro (de quatro), elefante 
(passos largos) ou outro animal. 

e) O vencedor será aquele que chegar primeiro à Mamãe. 

Página 114: Letra G (GE, GI)

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03EF05 e EI03EF07.

GELATINA
gelatina
FALE GELATINA E BATA PALMAS PARA CADA 
PEDACINHO DA PALAVRA. 4 PEDAÇOS: GE-LA-TI-NA.

LEIA COM O PROFESSOR E PINTE A CENA.

GENI PEDIU 
AO GÊNIO 
UMA GELATINA 
BEM GELADA.

GENI PEDIU 

UMA GELATINA 
BEM GELADA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

HOJE É DOMINGO, 

PEDE CACHIMBO.

O CACHIMBO É DE BARRO,

BATE NO JARRO.

[…]
(TRECHO DE PARLENDA.)

TRACE O H NAS PALAVRAS.

 OJE  EITOR PLANTOU 
 ORTELÃ NA  ORTA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

PALAVRAS, MUITAS PALAVRAS..., 
DE RUTH ROCHA. SÃO PAULO: 
SALAMANDRA, 2012.

DESCUBRA COMO LER É DIVERTIDO!

SA
LA

M
A

N
D

RA

MOMENTO DE LEITURALEIA COM O PROFESSOR E COMPLETE
AS PALAVRAS.

LO  RAFA

A
N

D
RE

Y 
ER

EM
IN

/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

JA
RO

SL
AV

A 
V/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

EM
E 

M
ED

IO
LI

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos se já ouviram falar do gênio da 

lâmpada, que é um personagem dos contos das mil e 
uma noites. Aparece em versões impressas e animações 
da história de Aladim. Tradicionalmente, o gênio está apri-
sionado em uma lâmpada e se alguém esfregá-la, liberta 
o gênio, que em troca lhe realiza três desejos. 

Se achar interessante, incentive os alunos a contar 
como conheceram a história do Aladim ou a criar uma his-
tória para ele. Registre na lousa a versão contada pelos alu-
nos para, no final, fazer a leitura da história criada por eles.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra G, com som /j/. Escreva os nomes na 
lousa e sugira que citem outros nomes iniciados com 
essa letra e esse som. Se os alunos citarem nomes ini-
ciados com a letra J, explique que o som de JE-JI, com 
a letra J, é o mesmo de GE-GI, com a letra G. 

2. Escreva na lousa as seguintes palavras e leia com os 
alunos, destacando o som inicial da sílaba: 

GARRAFA, GOLA, GULOSO, GELATINA, GIRAFA. 

3. Trabalhe com os alunos a atividade da ficha GE ou GI 
do Material Digital para Professor.  

Fique atento: Para que o desenvolvimento da apren-
dizagem seja amplamente satisfatório, é imprescindível 
a interação entre família e escola, a troca constante de 
informações, a parceria no incentivo à leitura. A fase de 
alfabetização – quando a criança se apropria do sistema 
alfabético da escrita – é o momento oportuno para 
desenvolver na criança o gosto pela leitura e pela escrita.

Propostas de ampliação
1. Proponha esta versão da brincadeira "O gato mia", 

oriunda de Goiás Velho, em Goiás: 

a) Todos se sentam em roda. 
b) Um aluno é escolhido para ficar de fora e fazer o papel 

de “caçador”. Ele anda em volta da roda, de olhos 
fechados. (Se achar conveniente, o aluno pode ficar 
sentado a certa distância). 

c) Outro aluno é escolhido para ser o gato. Todos cantam: 

Senhor caçador, 
Não se deixe enganar, 
Preste atenção 
Quando o gato miar. 

                   (Folclore.) 

d) Quando disserem “o gato miar”, o aluno que faz o 
papel de gato deve miar. 

e) O “caçador”, que está de olhos vendados, tem três 
chances para adivinhar quem é o gato. 

f) O grupo poderá decidir quem serão os dois escolhidos 
da próxima rodada. 
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2. Para que os alunos conheçam um pouco mais a 
cultura brasileira, trabalhe também o Bloco Regional 
Centro-Oeste, do Material Digital para Professor.

Página 115: Letra H
Faixa etária: A partir de 5 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04  EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03 e 
EI03EF07  EI03ET02, EI03ET03 e EI03ET04.

H
H

h
h

HOJE
hoje

HOJE É DOMINGO, 

PEDE CACHIMBO.

O CACHIMBO É DE BARRO,

BATE NO JARRO.

[…]
(TRECHO DE PARLENDA.)

TRACE O H NAS PALAVRAS.

 OJE  EITOR PLANTOU 
 ORTELÃ NA  ORTA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

PALAVRAS, MUITAS PALAVRAS..., 
DE RUTH ROCHA. SÃO PAULO: 
SALAMANDRA, 2012.

DESCUBRA COMO LER É DIVERTIDO!

SA
LA

M
A

N
D

RA

MOMENTO DE LEITURA
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Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome 

iniciado pela letra H. Escreva os nomes na lousa e 
peça ou dê exemplos de outros nomes iniciados com 
essa letra.

2. Depois de cobrirem o traçado da letra H, convide-os a 
ler coletivamente as palavras. Eles poderão perceber 
que nessas situações o H é uma letra sem som. O som 
inicial da palavra é o da letra que vem depois do H.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a música O pastorzinho. Essa 

música do cancioneiro popular trabalha o nome e o 
som de cinco notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol. Con-
forme cantam, mostre as frases do cartaz O pastorzi-
nho, do Material Digital para Professor. 

2. Proponha aos alunos a leitura do livro indicado em 
Momento de leitura.

Em família: Proponha aos alunos que cantem a 
música O pastorzinho para amigos e familiares. 

 

Página 116: Letra I

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03EF07.

TRACE O I NAS PALAVRAS ABAIXO.

I
I

i
i

I i

INDÍGENA
indígena

ÍNDIO BORORÓ, DE LENY FONSECA, 
2019, ÓLEO SOBRE TELA, 
27 CENTÍMETROS X 35 CENTÍMETROS.

RAC  CONHECEU
RACEMA NA ALDE  A.

FALE OS NOMES IRACI E IRACEMA BATENDO 
PALMAS. QUAL É O NOME MAIOR? IRACEMA.

LE
N

Y 
FO

N
SE

CA

FA
BI

O
 C

O
LO

M
BI

N
I

JACARÉ ESTÁ NA LAGOA

COM PREGUIÇA DE NADAR.

DEIXA ESTAR, “SEU” JACARÉ,

QUE A LAGOA HÁ DE SECAR!

[...]
(FOLCLORE.)

LEIA COM O PROFESSOR E COMPLETE.

ER
IC

 IS
SE

LE
E/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

G
IZ

 D
E 

CE
RA
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Para início de conversa
Como aquecimento, cante com os alunos a música 

Indiozinhos, fazendo os gestos correspondentes e explo-
rando a quantidade de indiozinhos da canção.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a observar a pintura reproduzida na 

página e descrevê-la. Trata-se da tela Índio bororó, 
de Leny Fonseca. 

2. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-
ciado pela letra I. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
para eles reproduzirem o som /i/.  

3. O que os alunos sabem sobre os povos indígenas? 
Leia para eles a frase da página e converse sobre 
esses povos. Explique que há muito tempo apenas os 
indígenas habitavam o Brasil. Existem vários grupos 
indígenas, que têm os próprios costumes e cada um 
fala uma língua diferente. Muitos indígenas vivem em 
aldeias, que são pequenas comunidades. 

4. Depois que os alunos fizerem o traçado das letras nas 
palavras, faça esta sequência de atividades para que 
eles comparem o tamanho das palavras: 

a) Escreva na lousa o nome IRACI. Pergunte: "Quantos 
pedacinhos tem o nome IRACI?". Peça que repitam 
a palavra, separando os sons: I-RA-CI. Os alunos 
podem contar as partes das palavras nos dedos ou 
batendo palmas. 

b) Abaixo do nome IRACI, escreva IRACEMA, alinhada, 
letra a letra, com a palavra IRACI, de modo que os 
alunos possam perceber que a segunda palavra tem 
mais letras. Pergunte: "Quantos pedacinhos tem o 
nome IRACEMA?". Novamente, peça que repitam a 
palavra, separando os sons: I-RA-CE-MA. 

c) Finalmente, pergunte: "Qual das duas palavras tem 
mais pedacinhos?"; "Qual delas é maior?". 

5. Repita o procedimento anterior para comparar o 
tamanho de outros pares de palavras. Veja o cartaz 
Pares de palavras, do Material Digital para Professor. 

Propostas de ampliação
Conte para os alunos a lenda indígena de Iara, a sereia, 

mostrando as figuras da história disponíveis no Material 
Digital para Professor.

Página 117: Letra J

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03EF07.

J
J

j
j

JACARÉ
jacaré

IR VIU UM CARÉ E 
 LIA VIU UMA  BOIA. 

JACARÉ ESTÁ NA LAGOA

COM PREGUIÇA DE NADAR.

DEIXA ESTAR, “SEU” JACARÉ,

QUE A LAGOA HÁ DE SECAR!

[...]
(FOLCLORE.)

LEIA COM O PROFESSOR E COMPLETE.

ER
IC

 IS
SE

LE
E/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

G
IZ

 D
E 

CE
RA
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, leia para os alu-

nos o texto da cantiga Jacaré está na lagoa. Converse 
sobre o texto para verificar o que entenderam. Pergunte: 
"Onde o jacaré está?"; "Ele quer nadar?"; "Por quê?". 

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra J. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
para eles reproduzirem o som /j/. Se citarem nomes 
iniciados pela letra G com som /j/, explique que o som 
é o mesmo, mas a letra é diferente.  

2. Esta sequência de atividades ajuda os alunos a observar 
o tamanho das palavras: 

a) Escreva na lousa a letra da cantiga Jacaré está na 
lagoa. Cante com os alunos algumas vezes, apon-
tando para os versos da cantiga conforme cantam. 

b) Cantem novamente; desta vez, aponte palavra por  
palavra. 

c) Desafie os alunos a dizer onde está a palavra JACARÉ. 
Sublinhe ou circule a palavra. 

d) Pergunte: "Quantas vezes encontramos a palavra 
JACARÉ?". (Duas). Agora vamos ver quantos pedaci-
nhos tem a palavra JACARÉ. Contem comigo: JA-CA-
-RÉ. (Três). Os alunos podem contar batendo palmas 
ou nos dedos. Depois, convide-os as contar quantas 
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letras tem a palavra JACARÉ. Para fazer a contagem, 
pode-se dizer o nome de cada letra ou simplesmente 
apontar uma por uma na lousa. Ou, então, contar 
enquanto escreve letra por letra: J-A-C-A-R-É. (Seis.) 

Propostas de ampliação

1. Apresente aos alunos a música Eu conheço um 
jacaré, que pode ser facilmente encontrada na inter-
net. Enquanto cantam, eles protegem a parte do 
corpo citada. 

2. Cante com os alunos a música A janelinha, facilmente 
encontrada na internet, e incentive que façam os 
gestos correspondentes.

 

Página 118: Parque de diversão

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET07.

HÁ ALGO ESTRANHO NESTE PARQUE DE 
DIVERSÕES. DESCUBRA O QUE É E CIRCULE.

BRANCA DE NEVE FOI PASSEAR COM OS 
ANÕES. ALGUNS SE ESCONDERAM DELA. 
ENCONTRE E CIRCULE ESSES ANÕES.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

QUANTOS ESTÃO ESCONDIDOS? 4

QUANTOS NÃO SE ESCONDERAM? 3

NO TOTAL, QUANTOS SÃO OS 
ANÕES DA HISTÓRIA? 7

TRACE OS NÚMEROS E COMPLETE A 
SEQUÊNCIA COM OS NÚMEROS QUE FALTAM.

2 4

8

5

10

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

ES
TÚ

D
IO

M
IL
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Para início de conversa
Aproveite para conversar com os alunos sobre parque 

de diversões, perguntando se já foram em algum, o que 
eles viram nesse parque, como eram os brinquedos e do 
que eles brincaram, por exemplo. 

Desenvolvendo a atividade
1. Na primeira atividade, de discriminação visual, há uma 

situação inusitada que os alunos devem identificar. Os 
alunos podem ser desafiados para justificar o absurdo 
da situação. A troca de ideias entre eles é importante e 
todos os argumentos devem ser considerados. 

Para explorar os conhecimentos de literacia, escreva 
na lousa a palavra GIRAFA e faça a leitura com a turma. 
Pergunte quantos pedaços tem a palavra GI-RA-FA (três). 

2. Antes da realização da segunda parte da atividade, 
é importante relembrar com os alunos a sequência 
numérica de 1 a 10. Pode-se vivenciar a atividade 
usando carrinhos de brinquedo ou desenho de car-
rinhos feitos por eles. Em cada carrinho cola-se um 
número de 1 a 10 escrito em cartolina. 

Depois de os carrinhos prontos, distribui-se uma 
sequência de 1 a 10 para 10 alunos de cada vez. Pede-se a 
eles que se coloquem em fila de frente para a turma sem 
nenhuma ordem estabelecida. Um aluno é convocado 
para ordenar os carrinhos, pedindo aos colegas que tro-
quem de lugar para ordenar a sequência. 

Depois de fazer a brincadeira algumas vezes, os alu-
nos devem traçar no livro os números dos carrinhos, tanto 
os números pontilhados quanto os números que faltam, 
lembrando que eles devem estar em sequência. 

Depois de a turma ter preenchido os números, explore 
melhor o conteúdo, fazendo perguntas como: 
a) Qual é o número do carrinho que está antes do 

carrinho 10? 
b) Qual é o número do carrinho que está depois do 

carrinho 8? 

Propostas de ampliação

1. Uma sugestão é propor aos alunos jogos que envolvam 
números. Veja duas possibilidades: 

Busca dos números perdidos 
a) Divida os alunos em grupos de três a quatro crianças. 
b) Dê a cada grupo uma folha de jornal dupla. 
c) Ao seu comando, todos devem circular os números 

que encontrarem na folha de jornal.
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d) Depois de um tempo, peça que parem e contem 
quantos números circularam. 

Jogo do bingo 

a) Distribua aos alunos cartelas com números, sendo 
que cada uma deve ter apenas 5 números entre 1 e 10. 

b) A brincadeira é semelhante a um jogo do bingo: você 
dita os números e os alunos vão fazendo um X nos 
números sorteados. 

2. Para trabalhar a coordenação motora, a percepção 
visual e a noção de espaço, os alunos podem ser con-
vidados a brincar de "Mímica", imitando uma monta-
nha-russa com o movimento das mãos. 

Página 119: Branca de Neve

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
 EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET07. 

BRANCA DE NEVE FOI PASSEAR COM OS 
ANÕES. ALGUNS SE ESCONDERAM DELA. 
ENCONTRE E CIRCULE ESSES ANÕES.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

QUANTOS ESTÃO ESCONDIDOS? 4

QUANTOS NÃO SE ESCONDERAM? 3

NO TOTAL, QUANTOS SÃO OS 
ANÕES DA HISTÓRIA? 7
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Para início de conversa
Antes da atividade, incentive os alunos a trocarem 

ideias sobre as histórias infantis que eles conhecem. 
Converse com eles sobre a narrativa Branca de Neve 
e os sete anões, disponível na internet e recontada 
por diversos escritores. Há também animações que os 
alunos podem assistir na escola em vídeo ou pela inter-
net. Converse com eles sobre a história para que intui-
tivamente percebam como se estrutura uma narrativa.

Desenvolvendo a atividade
1. Apresente aos alunos a ilustração da página e diga 

a eles que a cena é de uma história. É possível que 
eles façam o reconhecimento da história imedia-
tamente. Se achar conveniente, podem ser feitas 
perguntas, como: 

a) Onde essa história se passa? Na cidade? No campo? 
Numa floresta? 

b) Como você descreve as pessoas que vê na cena? Que 
roupas elas usam? 

c) O que os personagens estão fazendo? 

Essa conversa pode ajudá-los a atentar melhor para 
detalhes da cena e a identificar os anões escondidos. 

2. Oriente os alunos na contagem e no registro dos 
anões escondidos e dos anões que não se esconde-
ram. Incentive-os a compartilhar as estratégias que 
utilizaram para encontrar o total de anões. Se neces-
sário, retome com eles as estratégias de contagem. 

Fique atento: Lembre-se de que cada aluno tem o 
próprio tempo quanto ao desenvolvimento da compe-
tência leitora e de escrita. Nesse momento, atividades 
com histórias e que trabalhem a discriminação visual, 
por exemplo, são bem indicadas. Os alunos precisam 
ser estimulados nos pequenos detalhes para que 
alcancem grandes resultados. Há alunos que precisam 
de mais estímulos do que outros. Fique atento a essa 
necessidade e incentive esse aluno para que, gradativa-
mente, ele possa acompanhar o ritmo da turma. 
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Propostas de ampliação
1. Se achar interessante, ao final da atividade, é possível 

prosseguir explorando a história da Branca de Neve 
com os alunos: 

a) Quem se lembra de como a história começa? 
b) Alguma parte da história provoca medo? 
c) O que vocês acharam do final da história? 

2. As crianças também podem inventar coletivamente 
uma história com os mesmos personagens do conto 
Branca de Neve e os sete anões. Explique que, na 
história criada pela turma, os acontecimentos devem 
ser diferentes dos ocorridos no conto original. 

Seria interessante registrar a história criada pelos 
alunos na lousa ou em um cartaz para que você possa 
retomar com eles sem perder os detalhes. 

Em família: Incentive as crianças a recontar Branca 
de Neve e os sete anões, na versão que criaram ou 
na versão original, para amigos e familiares.  

3. Se achar oportuno, explore o conto A Bela Adorme-
cida, do Material Digital para Professor. 

4. A ficha Desenho igual, do Material Digital para Pro-
fessor, também pode ser usada para trabalhar de 
maneira lúdica a ideia de contagem e a noção de 
igualdade. 

Página 120: Os três porquinhos
Faixa etária: A partir de 5 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
 EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF04, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET07. 

OPA! TEM UM PERSONAGEM NA CENA QUE 
NÃO FAZ PARTE DA HISTÓRIA DOS TRÊS 
PORQUINHOS. PINTE OS PERSONAGENS E 
CIRCULE O INTRUSO.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DO BONECO DE
MADEIRA QUE QUERIA SER UM MENINO 
DE VERDADE? OUÇA A HISTÓRIA. DEPOIS, 
ENCONTRE AS SEIS DIFERENÇAS ENTRE 
AS CENAS.

DIGA QUANTOS SÃO OS PERSONAGENS 
DESSA HISTÓRIA. QUATRO PERSONAGENS: O LOBO MAU 

E OS TRÊS PORQUINHOS.

VOCÊ SABE O NOME DO PERSONAGEM 
INTRUSO? SE SIM, DIGA O NOME DELE.

O GATO DE BOTAS.
120
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Para início de conversa
1. Apresente para os alunos o conto Os três porqui-

nhos, disponível no Material Digital para Professor. 
É possível que alguns já conheçam a história, mesmo 
assim, é interessante que a retomem para que intera-
jam melhor com a atividade proposta.  

a) Deixe que os alunos se manifestem como quiserem e 
opinem sobre as atitudes dos personagens, desenvol-
vendo assim a oralidade. 

b) Em seguida, pergunte quantos são os porquinhos 
e quantos personagens no total aparecem na cena. 

c) Pergunte sobre as características de cada persona-
gem: "Por que eles acham que o primeiro porquinho 
fez a casa de palha?". Incentive-os a opinar sobre os 
demais porquinhos e suas características. 

2. Se achar conveniente, converse com os alunos sobre 
diferenças entre porcos e lobos. Os porcos são animais 
domesticados (vivem perto do ser humano), que se 
alimentam de vegetais, e os lobos são animais silves-
tres (não podem conviver com os seres humanos) e 
carnívoros, ou seja, comem carne. Aqui no Brasil só 
encontramos o lobo-guará.
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Desenvolvendo a atividade

1. Para auxiliar os alunos a identificar o personagem 

intruso, recorde rapidamente a história com eles. 

Depois, oriente-os a pintar os personagens da história 

e a circular o intruso. 

2. Outra possibilidade é explorar melhor a cena, pergun-

tando: "O que você acha que eles estão fazendo?"; 

"Sobre o que você acha que estão conversando?". 

Pode ser que algum aluno relacione o intruso da cena 

com a história a que ele remete: O Gato de Botas. 

Nesse caso, convém abrir espaço para que conte o 

que lembra. Assim, outros alunos também podem se 

lembrar de passagens da história e ela será recons-

truída de forma coletiva. 

3. Peça que digam coletivamente o nome do intruso. 

Fique atento: As histórias infantis são uma poderosa 

ferramenta para a formação das crianças. Por meio 

delas, as crianças podem assimilar valores e regras 

praticados no convívio social. Além disso, as histó-

rias estimulam as emoções, desenvolvem o hábito 

da leitura e o gosto por ela. Na Educação Infantil, 

as crianças devem ter contato com histórias diaria-

mente. Pesquise para descobrir as áreas de interesse 

dos alunos e fornecer opções de leitura para cada 

um de acordo com esses interesses, de modo que 

todos se sintam igualmente motivados. A contação de 

histórias infantis deve ser prática constante também 

no ambiente familiar. Incentive os responsáveis pela 

criança a incentivar esse hábito. 

Propostas de ampliação

1. Organize uma roda de histórias e convide os alunos a 

participar. Se achar oportuno, apresente a eles a histó-

ria O Gato de Botas, do Material Digital para Professor.  

2. Outra proposta de ampliação é promover a encena-

ção da história Os três porquinhos.  

Para isso, proponha uma oficina para a construção 

de fantoches com os personagens da história. Depois, os 

alunos escolhem os papéis que gostariam de representar. 

Alterne os papéis para garantir que todos participem 

em condições de igualdade. Os alunos também podem 

sugerir a introdução de novos personagens.  

Fique atento: Use estratégias pautadas no respeito 
mútuo se surgirem conflitos entre os alunos no desen-
rolar das atividades. Mostre como é importante res-

peitar opiniões diferentes. 

Em família: Sempre que possível, incentive as crian-
ças a recontar as histórias que ouviram para amigos e 
familiares. 

Página 121: Pinóquio

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO05 e 
EI03EO07  EI03CG02, EI03CG03, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF04 e 
EI03EF07  EI03ET05, EI03ET07 e EI03ET08.

ES
TÚ

D
IO

M
IL

VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DO BONECO DE
MADEIRA QUE QUERIA SER UM MENINO 
DE VERDADE? OUÇA A HISTÓRIA. DEPOIS, 
ENCONTRE AS SEIS DIFERENÇAS ENTRE 
AS CENAS.

121
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Para início de conversa
1. A atividade da página utiliza como tema o conto tra-

dicional Pinóquio, disponível no Material Digital para 
Professor. Pode ser que alguns alunos conheçam a 
história. Nesse caso, deixe que eles falem sobre o que 
conhecem e somente depois faça a leitura.

2. Essa história explora a relação familiar estabelecida 
entre os personagens. Depois de os alunos ouvirem 
a história, pode-se perguntar: 

a) Você gostou da história? 
b) Essa história é sobre quem? 
c) Quem foi que fez o boneco? 
d) Por que o nariz de Pinóquio cresceu? 
e) Como a história termina? 
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Incentive os alunos a se manifestar livremente; a troca 
de ideias estimula as relações interpessoais. 

Desenvolvendo a atividade
1. Peça para os alunos descreverem uma das cenas. Per-

gunte o que eles acham que Pinóquio e Gepeto conver-
sam. Eles podem associar a algum momento da história 
ou criar as próprias narrativas. Todas as manifestações 
devem ser consideradas. 

2. Ao ler o enunciado da atividade com os alunos, é impor-
tante reforçar que há seis diferenças entre as cenas e que 
uma observação atenta pode ajudá-los a encontrá-las.
Pode-se optar por fazer a identificação primeiro oral-
mente e, depois, pedir aos alunos que assinalem no livro. 

Fique atento: Jogos de diferença são atividades 
lúdicas que exigem concentração e discriminação 
visual. Não cobre do aluno se ele não conseguir encon-
trar todas as diferenças. Verifique se a dificuldade é de 
atenção, de fala, de concentração ou se ele apresenta 
alguma deficiência visual. Investigue também junto 
aos familiares. Lembre-se, porém, que um diagnóstico 
só poderá ser dado por um profissional.  

Propostas de ampliação
1. Para trabalhar a expressão corporal de maneira diver-

tida e motivadora, pode-se realizar a seguinte atividade: 

a) Em um local com um bom espaço, peça aos alunos que 
fiquem em pé, um pouco afastados uns dos outros. 
Explique que deverão seguir seu comando. 

b) Diga: “A um gesto meu, vou transformar todos vocês 
em bonecos de madeira. Plim!”. (Faça um gesto com a 
mão, simulando um passe de mágica.)  

c) “Agora, vocês devem andar e dançar como bonecos 
de madeira”. Deixe que eles se movimentem por 
alguns minutos com gestos rígidos que lembrem os 
de bonecos de madeira.

d) “Agora, farei outro gesto e todos voltam ao normal. Plim!“ 

Incentive os alunos a respeitar os limites e as caracterís-
ticas do próprio corpo e os do corpo dos colegas.  

2. Outra sugestão é organizar uma oficina de modelagem 
em massinha para que a turma faça bonecos com base 
nas características do Pinóquio. Oriente os alunos a 
higienizar as mãos depois de modelarem com a mas-
sinha. Exponha as esculturas e convide os colegas da 
escola para apreciá-las. 

Em família: Aproveite a exposição de escultura e 
convide os familiares dos alunos para visitá-la. A par-
ceria entre família e escola é muito importante no 
desenvolvimento das crianças. Elas se sentem valoriza-
das quando os familiares apreciam o que produziram 
na escola.  

3. Na atividade da página e nas duas atividades anterio-
res, os alunos puderam apreciar vários contos infantis. 
A ocasião é propícia para envolver os alunos em uma 
pesquisa para escolher a história preferida da turma. 
Elabore na lousa um gráfico simples, de acordo com 
as orientações a seguir. 

a) Coloque na lousa os títulos das histórias, um embaixo 
do outro. 

b) Ao lado dos títulos, coloque quadrinhos distribuídos 
uniformemente, de modo que os votos dos alunos 
possam ser registrados nesses espaços. 

c) Ao término da pesquisa, todos juntos terão construído 
um gráfico de barras. Assim, eles poderão reconhecer 
com mais facilidade a história mais votada. Explore a 
leitura desse registro.

Página 122: Dados

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
 EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET01 e 
EI03ET07.

LEO E BIA GOSTAM DE BRINCAR COM DADOS.
VENCE ESSA PROVA QUEM TIRAR MAIS PONTOS 
NO DADO.

BIA TIROU 6 PONTOS E LEO TIROU 3 PONTOS. 
LIGUE CADA CRIANÇA AO DADO QUE 
REPRESENTA A QUANTIDADE DE PONTOS QUE 
ELA TIROU.

CIRCULE QUEM VENCEU A PROVA.

QUE COLEGA VOCÊ CHAMARIA PARA 
BRINCAR COM DADOS? ESCREVA O NOME 
DELE OU DELA COMO SOUBER. 

BIA VENCEU.

RESPOSTA PESSOAL.
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PINTE DE:

O RÓTULO DA GARRAFA DE 1 LITRO.

O RÓTULO DA GARRAFA DE 2 LITROS.

O RÓTULO DA GARRAFA DE 3 LITROS.

QUANTOS LITROS CABEM NA GARRAFA MAIOR?
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, incentive os alunos a conversar 

sobre suas experiências com jogos.  

Se possível, providencie alguns dados e deixe-os dis-
poníveis para que os alunos os manipulem e percebam 
algumas características. Algumas perguntas podem ser 
feitas para auxiliar nessa percepção. 
a) O que vocês observam nos dados? 
b) Quantos lados tem um dado? 
c) Quem sabe o que significam esses pontinhos? 
d) O que acontece quando você joga um dado? Quem já 

jogou um jogo com dados? 

Explique que, num jogo com dados, a informação dada 
pela quantidade de pontos geralmente decide o que a 
pessoa deve fazer na jogada. 

Desenvolvendo a atividade
1. Leia o enunciado para os alunos e pergunte quantos 

pontos cada criança tirou na brincadeira de dados 
(Bia 6 e Leo 3). Peça a eles que liguem cada criança ao 
dado com a quantidade de pontos correspondente.

2. Depois, oriente-os a circular a criança que venceu a 
prova, ou seja, que tirou mais pontos no dado (Bia).

3. Para treinar a escrita espontânea, pergunte aos alunos 
que colega cada um chamaria para brincar com dados 
e oriente-os a escrever, como souberem, o nome 
desse colega. 

Fique atento: O uso de recursos didáticos na Educa-
ção Infantil, como jogos, torna o processo de ensino-  
-aprendizagem mais atrativo e contribui para o desen-
volvimento dos alunos. Nos jogos com dados, por 
exemplo, os alunos interagem e, geralmente, há regras 
para serem cumpridas. Dessa forma, eles aprendem 
manuseando e em um ambiente próprio para sua 
aprendizagem, o que é um grande facilitador.

Propostas de ampliação
1. Para explorar a ideia de contagem e a noção de 

quantidade a partir do dado, proponha o seguinte 
jogo de trilha. 

a) Usando cartões ou pedaços de cartolina, os alunos 
podem fazer desenhos livres. 

b) A trilha pode ser construída coletivamente com os 
alunos. Os desenhos devem ser colocados lado a lado 
formando uma trilha (uns 30 cartões mais ou menos). 

c) O ideal é que o jogo seja explorado com até três 
alunos por vez. Pode-se utilizar uma estratégia de 
escolha para decidir quem começa, por exemplo, 
Uni duni tê. 

d) Cada jogador, na sua vez, lança o dado e anda o total 
de casas indicadas. 

e) Ganha a rodada quem chegar primeiro ao final 
da trilha. 

Outra opção, é desenhar a trilha com as crianças no 
pátio da escola. 

Nesta oficina, a turma poderá construir dados, utili-
zando diversos materiais, além de inventar brincadeiras 
para utilizá-los. Veja as sugestões. 
a) Dado de cores 

O aluno escolhe uma cor e joga o dado para ver se 
sorteia a cor escolhida.
b) Dado com números 

O aluno joga o dado e deve mostrar nos dedos a 
quantidade sorteada. 
c) Dado com figuras diversas 

O aluno joga o dado e todos criam uma história sobre 
a figura sorteada. 

Em família: Incentive os alunos a convidar os familia-
res para brincar com jogos de trilha. 

Página 123: Capacidade

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF08 
 EI03ET01, EI03ET02, EI03ET04, EI03ET05 e 
EI03ET07.

ESTE SUCO É VENDIDO EM GARRAFAS DE 1 LITRO, 
2 LITROS E 3 LITROS. 

3
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PINTE DE:

O RÓTULO DA GARRAFA DE 1 LITRO.

O RÓTULO DA GARRAFA DE 2 LITROS.

O RÓTULO DA GARRAFA DE 3 LITROS.

QUANTOS LITROS CABEM NA GARRAFA MAIOR?

AZUL

VERMELHO

VERDE
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Para início de conversa
1. Providencie com antecedência algumas embalagens 

plásticas de refrigerante, água, suco etc., vazias e 
limpas, mas com os rótulos preservados. Incentive 
os alunos a manusear livremente as embalagens. 
Faça perguntas que ajudem os alunos a comparar os 
dois objetos: 
O que esses objetos têm de semelhante? E de dife-
rente? Que números aparecem nessas garrafas? etc. 
Em qual cabe mais líquido? Em qual cabe menos? 

Desenvolvendo a atividade
1. Uma vez que os alunos já tiraram conclusões com 

base no experimento feito anteriormente, oriente-os 
na pintura dos rótulos das garrafas de acordo com a 
capacidade de cada uma.

Propostas de ampliação
1. Aproveite para trabalhar uma atividade de estimativa.  

a) Utilizando uma garrafa, se possível de tamanho dife-
rente das que foram usadas no experimento anterior, 
peça aos alunos que estimem quantos copos serão 
necessários para enchê-la. 

b) Depois, eles devem realizar o experimento e chegar 
ao resultado exato, concluindo, assim, se fizeram uma 
boa estimativa. 

2. Outro experimento interessante que pode ser reali-
zado com garrafas PET envolve as cores.  

a) Encha uma garrafa com água e pingue algumas gotas 
de anilina azul. Chame a atenção dos alunos para a 
cor da água.  

b) Explique a eles que, em seguida, você vai colocar 
algumas gotas de corante amarelo. Chacoalhe a 
garrafa e pergunte para eles de que cor a água ficou. 

c) Repita a experiência com as cores vermelha e amarela 
para obter a cor laranja e com as cores vermelha e azul 
para obter roxo. 

Uma maneira de explorar ainda mais essa experiência 
é ir acrescentando corante branco a cada cor primária 
(vermelho, azul e amarelo) e ver o que acontece. Por 
exemplo, a cor vermelha vai ficando cada vez mais clara 
até chegar a um rosa pálido. 

Página 124: Material Dourado

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01  EI03ET07.

VAMOS BRINCAR DE ADICIONAR COM OS 
DO MATERIAL DOURADO. VEJA O EXEMPLO.

3 COM 3 
SÃO SEIS!

GI
Z D

E C
ER

A

4 MAIS 6 É IGUAL A 10

4 + 6 = 10

4 MAIS 5 É IGUAL A 9

4 + 5 = 9

3 MAIS 3 É IGUAL A 6

+ =

JUNTE OS PONTOS DAS PEÇAS 
DE DOMINÓ.

5 + 5 = 4 + 0 =

DESENHE MAIS 3 BOLINHAS NA CAIXA. 
QUANTAS BOLINHAS FICARAM NO TOTAL?

+ =

10 4
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Para início de conversa
Antes de propor a atividade, coloque os alunos em 

contato com o material dourado. Se necessário,  confec-
cione o material a partir do modelo fornecido na ficha 
Material Dourado, do Material Digital para Professor. 

Explique aos alunos que no material dourado cada 
cubinho representa uma unidade, ou seja, a quantidade 1. 
Então, pergunte aos alunos que quantidade a barrinha 
vai representar. Sugira que eles contem para responder. 

O material dourado facilita a visualização das quan-
tidades envolvidas na operação e a obtenção da soma. 
Portanto, uma vez que os alunos estejam familiarizados 
com esse material, eles podem decidir se querem ou não 
fazer uso dele para adicionar quantidades. 

Desenvolvendo a atividade
1. A partir desta etapa será introduzido o sinal de + 

para representar MAIS (sinal de adição). Apresente 
esse sinal para a turma antes de propor a atividade 
da página. A ficha Número e Sinais, disponível no 
Material Digital para Professor, também pode ser 
utilizada aqui. 

2. Desenvolva as atividades da página conforme suge-
rido a seguir. 

a) Divida os alunos em grupos e distribua a cada grupo 
cubinhos de Material Dourado. 

b) Em cima da mesa de cada grupo, coloque uma quan-
tidade de cubinhos (4 em cada mesa, por exemplo). 
Pergunte: "Quantos cubinhos vocês têm na mesa?". 
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c) Peça aos alunos que desenhem a situação, regis-
trando a quantidade de cubinhos colocados. 

Todo cuidado é pouco! Certifique-se de que o aluno 
não colocará as peças do material dourado na boca. 
d) Distribua novamente a cada grupo cubinhos do 

material dourado. 
e) Em cima da mesa de cada grupo, coloque outra 

quantidade de cubinhos separada dos primeiros 
(3 em cada mesa, por exemplo). Pergunte: "Quantos 
cubinhos coloquei agora na mesa de vocês?". 

f) Peça aos alunos que desenhem a situação, regis-
trando a nova quantidade de cubinhos colocados. 

g) Para finalizar, pergunte: "Quantos cubinhos vocês têm 
ao todo na mesa?". (7) 

Incentive os alunos a falar como encontraram o total. 
Socialize as ideias que surgirem. 

Repita o procedimento com outras quantidades e 
registre a adição na lousa utilizando os sinais + e =. 

Quando o total obtido for 10, mostre aos alunos 
que eles podem usar a barrinha para representar essa 
quantidade. 

3. Uma vez que os alunos estejam familiarizados com o 
uso dos sinais, proponha a atividade da página. Leia 
com eles o enunciado da atividade. Explique que a 
página propõe três situações diferentes de adição. 
Oriente os alunos a resolver uma a cada vez.

Fique atento: O material dourado é bem indicado 
para a aprendizagem do sistema de numeração 
decimal e das operações básicas com números natu-
rais. Observe se os alunos apresentam alguma difi-
culdade para manipular esse material ou entender 
as relações estabelecidas com ele na atividade. Pode 
haver algum comprometimento motor. Providencie os 
recursos necessários para atender as diferenças desse 
aluno. Outros materiais concretos podem ser ofere-
cidos como alternativa para reforçar os conteúdos.

Propostas de ampliação
1. Ofereça outras atividades, em diferentes momentos, 

para que os alunos construam, aos poucos, as ideias 
de juntar e de acrescentar da adição. Assim, sempre 
que achar oportuno, utilize o material dourado para 
propor mais situações de adição ou trabalhe com 
objetos do dia a dia dos alunos, como lápis de cor. 

2. A ficha Adição com dados, disponível no Material 
Digital para Professor, explora um pouco mais o tra-
balho com a adição. 

Página 125: Dominó

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e 
EI03EF07  EI03ET02, EI03ET06 e EI03ET07.

JUNTE OS PONTOS DAS PEÇAS 
DE DOMINÓ.

5 + 5 = 4 + 0 =

DESENHE MAIS 3 BOLINHAS NA CAIXA. 
QUANTAS BOLINHAS FICARAM NO TOTAL?

+ =

10 4

8

DEZ SACIZINHOS, DE TATIANA 
BELINKY. SÃO PAULO: PAULINAS, 
2012.

ERA UMA VEZ DEZ SACIS QUE 
IAM SUMINDO UM A UM. O QUE 
SERÁ QUE ACONTECEU?
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, se possível, disponibilize para os 

alunos um jogo de dominó e deixe-os observar e mani-
pular as diferentes peças livremente. Chame a atenção 
dos alunos para os pontos nas duas partes das peças. 
Eles podem fazer a contagem dos pontos em cada 
parte e dizer em qual delas a quantidade de pontos é 
maior, menor ou se são iguais. Assim, perceberão natu-
ralmente que pode ocorrer a quantidade zero, quando 
não há pontos indicados. 

2. Outra possibilidade é sugerir aos alunos que peguem 
uma peça e calculem o total de pontos nas duas 
partes. Incentive-os a compartilhar com os colegas 
como fizeram para chegar ao resultado.

Desenvolvendo a atividade
1. Uma vez que os alunos estejam familiarizados com as 

peças de dominó, proponha que registrem as somas 
solicitadas em cada item. 

2. Na sequência, oriente os alunos a desenhar mais 
três bolinhas na caixa e a registrar quantas ficaram 
no total. Essa segunda atividade também pode ser 
vivenciada com uma caixa e bolinhas de papel. Uma 
sugestão é colocar uma certa quantidade de boli-
nhas numa caixa e incentivar o aluno a colocar mais 
algumas. Depois, ele deve dizer quantas bolinhas 
ficaram na caixa. Prossiga assim chamando um aluno 
a cada vez. Se achar oportuno, depois que descobrir 
o total de bolinhas, o aluno pode fazer o registro da 
situação em forma de desenho. 
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3. Incentive os alunos a ler o livro indicado no Momento 
de leitura, que permite o trabalho com folclore bra-
sileiro, além de explorar sequência numérica, adição 
e subtração. Utilize o recurso da dramatização com 
fantoches, que podem ser feitos a partir de dobraduras. 
Veja como fazer um saci a partir de uma dobradura em: 

Dobradura do Saci Pererê passo a passo. Criando 
com Apego. Disponível em: https://livro.pro/vqfh39. 
Acesso em: 29 out. 2020. 

Proposta de ampliação
1. Para trabalhar a identificação da escrita de algumas 

palavras, confeccione com os alunos um jogo de 
dominó de figuras e palavras, utilizando figuras 
recortadas de jornais e revistas. Veja os exemplos de 
algumas peças de dominó a seguir.

Página 126: Coqueiros

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07 
 EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07.

OS COQUEIROS ESTÃO REPLETOS DE COCOS.

NESTE COQUEIRO, HAVIA 4 COCOS. CAÍRAM 2. 
QUANTOS COCOS SOBRARAM NO COQUEIRO?

4 MENOS 2 É IGUAL A 2

4 — 2 = 2

NESTE OUTRO COQUEIRO, HAVIA 7 COCOS. CAIU 1. 
QUANTOS COCOS SOBRARAM NO COQUEIRO?

7 MENOS 1 É IGUAL A 6

7 — 1 = 6

IL
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CALCULE COM QUANTOS REAIS EU 
VOU FICAR.

TENHO 
7 REAIS

VOU TIRAR 
3 REAIS

TENHO 
6 REAIS

VOU TIRAR 
6 REAIS

7 — 3 = 4 6 — 6 = 0

TENHO 
8 REAIS

VOU TIRAR 
2 REAIS

TENHO 
9 REAIS

VOU TIRAR 
5 REAIS

8 — 2 = 6 9 — 5 = 4
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Para início de conversa
1. Incentive os alunos a explorar a cena da página.  
2. Comente que o coco é o fruto do coqueiro e uma fruta 

rica em vitaminas. A parte branca do coco, também a 
água dentro dele é muito saborosa. Converse com a 
turma sobre a atividade de catador de coco. 

Desenvolvendo a atividade
1. A partir desta etapa será introduzido o sinal de – para 

representar MENOS (sinal de subtração). Os alunos já 
realizaram atividades com a ideia de subtração, mas 
utilizando apenas palavras. 

Sugira a utilização do material dourado ou outro 
material de apoio para realizar as operações indicadas. 

2. A ficha Número e Sinais, disponível no Material 
Digital para Professor, também pode ser utilizada 
nesse momento. 

3. Oriente os alunos a observar os coqueiros e responder 
às questões. Reproduza na lousa a sentença matemá-
tica de cada uma das atividades e fale as quantidades 
a cada registro: "Havia 4 cocos no coqueiro, caíram 
2, sobraram 2, ou seja, 4 – 2 = 2". "Havia 7 cocos no 
coqueiro, caiu 1, sobraram 6, ou seja, 7 – 1 = 6".

Propostas de ampliação
1. Aproveite a ocasião para trabalhar noções de educa-

ção financeira, já que muitas pessoas ganham dinheiro 
fazendo comidas à base de coco, por exemplo. 

2. Cante com os alunos a música Jacaré foi à cidade. 
Depois, pergunte por que o jacaré ficou chorando 
pelo dinheiro que gastou. 

3. As ideias de contagem e de semelhanças e diferenças, 
bastante importante para o aprendizado da Matemá-
tica, também podem ser exploradas utilizando a ficha 
Homem do campo, disponível no Material Digital 
para Professor. 
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Página 127: Mãos

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET07.

CALCULE COM QUANTOS REAIS EU 
VOU FICAR.

TENHO 
7 REAIS

VOU TIRAR 
3 REAIS

TENHO 
6 REAIS

VOU TIRAR 
6 REAIS

7 — 3 = 4 6 — 6 = 0

TENHO 
8 REAIS

VOU TIRAR 
2 REAIS

TENHO 
9 REAIS

VOU TIRAR 
5 REAIS

8 — 2 = 6 9 — 5 = 4

FAÇA UM DESENHO QUE REPRESENTE A 
FRASE A SEGUIR.

NÃO SE ESQUEÇA DE SEMPRE LAVAR AS MÃOS!

FE
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Para início de conversa

1. Antes da atividade da página, converse com os 
alunos sobre nosso dinheiro, o real.  A turma poderá 
utilizar o dinheiro, da ficha Notas e moedas, do 
Material Digital para Professor, para representar cada 
situação que você propuser. 

2. É importante relembrar que depois de lidar com 
dinheiro é necessário lavar as mãos, porque o 
dinheiro passa pelas mãos de muitas pessoas. 

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, trabalhe com os alunos a leitura do cartaz 

da página e incentive-os a fazer um desenho para ilus-
trá-lo. Pode-se propor também que os alunos criem um 
cartaz sobre a importância de lavar as mãos. Depois de 
os cartazes prontos, organize uma exposição. 

2. Uma vez que os alunos tenham vivenciado algumas 
situações de subtração com as moedas do Mate-
rial Digital para Professor, proponha as atividades 
da página. 

3. Sempre que possível, explore a adição e a subtração 
em situações significativas para os alunos em jogos, 
brincadeiras e na hora do lanche. 

Propostas de ampliação
1. Uma atividade interessante para trabalhar a educação 

financeira e as ideias de adição e subtração é a brinca-
deira da vendinha. Os alunos escolhem alguns objetos 
e colocam preços neles com valores até 10 reais. Para 
isso, distribua as notas e moedas do Dinheiro de 
mentira, disponível no Material Digital para Professor. 

2. Aproveite para explorar novamente o cartaz Números 
de 0 a 10, do Material Digital  para Professor. Os alunos 
poderão reproduzir com as mãos a quantidade de cada 
número em ordem crescente e decrescente. 
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GLOSSÁRIO

COROA
• OBJETO QUE SE USA SOBRE A 

CABEÇA PARA INDICAR A REALEZA.

• UM DOS LADOS DE UMA MOEDA.

YE
LL

O
W

 C
AT

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

FORMIGA
• ANIMAL DE 6 PATAS QUE VIVE 

EM FORMIGUEIROS.

• PESSOA QUE GOSTA DE DOCE.A
N

D
RE

Y 
PA

VL
O

V/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

PALMA
• LADO INTERNO DA MÃO.

• FOLHA DA PALMEIRA. A
N

D
RE

I S
HU

M
SK

IY
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
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PREGUIÇA
• ANIMAL CONHECIDO PELOS 

MOVIMENTOS LENTOS.

• FALTA DE ÂNIMO.

JO
SA

N
EL

 S
U

G
A

ST
I/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

PARQUE
• CONJUNTO DE BRINQUEDOS 

EM LOCAL ABERTO PARA 
RECREAÇÃO.

• GRANDE TERRENO COM 
ÁRVORES PARA LAZER.

PARQUE DE DIVERSÃO 
EM BRASÍLIA, 
DISTRITO FEDERAL. 
FOTO DE 2019.

BO
X 

LA
B/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

VINTÉM
• MOEDA ANTIGA.

• POUCO DINHEIRO.M
U

SE
U 

IM
PE

RI
A

L 

RÓTULO
• IMPRESSO AFIXADO EM 

UMA EMBALAGEM COM 
INFORMAÇÕES SOBRE O 
PRODUTO.

• QUALIFICAÇÃO SIMPLISTA 
E EXAGERADA DE ALGUÉM.

M
A
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O

S 
M
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H

A
D
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1. Na elaboração do glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade é explorar mais de 
um sentido que uma única palavra apresenta quando 
inserida em contextos diferentes, ou seja, explorar a 
significação que uma mesma palavra pode assumir 
dependendo de como for empregada. 

Se possível, mostre para os alunos alguns dicionários 
impressos e on-line, explicando que os dicionários trazem o 
significado das palavras. 

Eles estão organizados na ordem do alfabeto, para 
facilitar a localização das palavras. 

Procure algumas palavras sugeridas pelos alunos e leia 
o verbete. 
2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos pro-

postos no glossário. 
a) Pergunte à turma que significados conhecem para 

cada palavra. 
b) Sugira que observem se a ilustração corresponde ao 

significado que disseram. 
c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 

com os alunos. 
d) Leia para eles as definições para cada palavra. 
e) Embora algumas palavras tenham outros significa-

dos além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos. 

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado para as palavras, podem ser 
exploradas as seguintes frases. 

• Gosto de calça colorida.
• Ele só calça sapatos, não gosta de chinelos. 

• A rainha está usando uma linda coroa. 
• Você acha que sairá cara ou coroa na moeda? 

• No Brasil, existem diversos tipos de formiga. 
• Ela parece uma formiga de tanto que gosta de doce. 

• Machuquei a palma da minha mão.
• O óleo de palma é retirado da folha da palmeira. 

• No parque de diversões tem muitos brinquedos 
divertidos. 

• Vamos fazer um piquenique no parque? 

• O preguiça gosta de viver em árvores.
• Meu avô disse que está com preguiça hoje.

• O rótulo da embalagem estava rasgado.
• O Neymar tem o rótulo de melhor jogador do mundo.

• O vintém é uma antiga moeda brasileira. 
• Estou sem nenhum vintém no bolso.

Páginas 128 e 129: Glossário
Faixa etária sugerida: A partir de 5 anos
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO04  EI03EF01e EI03EF09.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 5

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2
1. Percebe e pronuncia os sons das letras A, B, C, D, E, F, G, I e J. Percebe que a letra H não 
tem som. 

2. Compreende que a letra C pode ter os sons /k/ e /s/. 

3. Compreende que a letra G pode ter os sons /g/ e /j/. 

4. Reconhece as diferentes grafias de uma mesma letra: maiúscula e minúscula; bastão e 
cursiva. 

5. Utiliza estratégias de leitura para realizar busca de palavras nos textos. 

6. Percebe o som de sílabas simples (consoante + vogal) no início das palavras. 

7. Realiza adequadamente o traçado de letras e sílabas para completar palavras. 

8. Realiza atividades de escrita emergente, testando suas hipóteses de escrita. 

9. Distingue as características e funções dos diferentes gêneros textuais apresentados. 

10. Compreende as ideias de juntar e acrescentar na adição e percebe o significado do sinal 
de adição. 

11. Realiza o traçado dos números de 1 a 20. 

12. Manipula quantidades usando material dourado para realizar adições. 

13. Compreende a ideia de tirar da subtração e o significado do sinal de subtração. 

14. Compreende a noção de capacidade e realiza comparações dessa grandeza. 

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos. 

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros. 

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum. 

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua. 

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos. 

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7. Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.
8. Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.
9. Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).
10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 6

Introdução

Neste capítulo, as atividades dão continuidade ao 
trabalho sistemático de desenvolvimento fonêmico e 
fonológico, abrangendo as letras K, L, M, N, O, P, Q, R,
S, T e U e os sons de sílabas simples (uma consoante e 
uma vogal) no início das palavras. As atividades solicitam 
aos alunos que pronunciem os sons das letras e digam 
palavras que se iniciam por esses sons. Brincadeiras com 
rima e coordenação entre movimentos corporais e a voz 
ampliam a consciência fonológica.

O reconhecimento da forma das letras e a escrita 
emergente são também trabalhados em atividades do 
capítulo, propiciando que os alunos testem suas hipóte-
ses sobre a relação entre as palavras ditas e as palavras 
escritas. A noção do som das letras e das sílabas e o con-
trole motor para traçado das letras são pré-requisitos para 
a realização dessas atividades.

Com o objetivo de aprofundar o estudo sistematizado 
das palavras, este capítulo propõe ainda atividades de 
segmentação oral de palavras, contagem de sílabas e 
letras e comparação do tamanho das palavras, sendo 
pré-requisito para sua realização as primeiras noções 
de sons das letras e sílabas desenvolvidas em atividades 
anteriores.

Atenção especial é dada à reflexão sobre o significado 
das palavras e textos, com atividades sobre polissemia, 
formação das palavras por derivação, compreensão de 
texto e reconto oral de histórias ouvidas. Com essas 
propostas, objetiva-se favorecer o desenvolvimento da 
linguagem e da imaginação e expandir o universo de 
significados.

Este capítulo propõe aos alunos temas relacionados à 
saúde, alimentação, higiene, sentidos do corpo humano, 
consciência corporal, direitos das crianças, reciclagem, 
animais, meios de transporte e profissões, entre outros, 
ampliando o conhecimento de si e do mundo.

As atividades procuram também desenvolver o olhar 
estético do aluno, com apreciação de obras de arte repro-
duzidas no livro e ilustrações de contos, e propostas de 

produção artística em linguagens variadas, como música, 
escultura, pintura e expressão corporal. 

O capítulo propõe também atividades de numeracia 
que estimulam alguns dos principais processos mentais 
relacionados ao pensamento matemático. A sequencia-
ção, ou capacidade de dispor elementos em certa ordem, 
é trabalhada em atividades de sequência numérica e 
escrita dos números de 1 a 15. Uma das ideias trabalhadas 
nessas atividades é a da lei de formação da sequência 
dos números naturais  – acrescentar 1 unidade a cada 
número para chegar ao número seguinte. As atividades 
do capítulo exploram também o conceito de inclusão, 
ao solicitar ao aluno que componha um valor monetário 
usando moedas e notas. Nesse caso, o pré-requisito é a 
compreensão de que o valor da nota de 10 reais inclui 10 
valores de 1 real.

O raciocínio lógico e o cálculo mental são pré-requi-
sitos em atividades do capítulo que envolvem resolução 
de situações-problema com adição e subtração. O uso 
de material dourado, sugerido nas atividades, favorece a 
construção dessas ideias.

Conceitos relacionados à noção espacial também são 
desenvolvidos neste capítulo. Há, por exemplo, atividades 
que envolvem lateralidade (esquerda e direita), sentido 
horário e anti-horário, retas e curvas.

Os números surgem em atividades do capítulo rela-
cionadas à contagem de objetos, contagem do tempo 
(relógio) e valor monetário (preço de produtos). Com isso, 
objetiva-se construir a ideia de que o número pode ter 
vários significados. Para a realização dessas atividades, 
é requisito a familiaridade do aluno com números em 
situações cotidianas.

Neste capítulo se propõe também pesquisa e trata-
mento da informação, representando-a visualmente por 
meio de gráfico simples, com o objetivo de trabalhar o 
conceito de estatística. O principal requisito para a rea-
lização dessas atividades é a habilidade de estabelecer 
relações comparativas.
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Página 130: Letra K

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO04 e EI03EO06  EI03CG02 e EI03CG05 
 EI03EF01, EI03EF03, EI03EF06, EI03EF07, 
EI03EF08 e EI03EF09.

CIRCULE A PALAVRA LIMÃO NA CANTIGA.

MEU LIMÃO, MEU LIMOEIRO,

MEU PÉ DE JACARANDÁ.

UMA VEZ TIN-DO-LELÊ.

OUTRA VEZ TIN-DO-LALÁ.
(FOLCLORE.)

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

A ÁRVORE 
QUE DÁ MÃO 
É O MOEIRO.

O LIMÃO, DE CLAUDE 
MONET. ÓLEO SOBRE 
TELA, 1880, 
14 CENTÍMETROS ×
22 CENTÍMETROS.

M
U
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, P
A
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 F
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N
ÇA

LEIA COM O PROFESSOR O BILHETE 
QUE KÁTIA ESCREVEU PARA KAUAN. 
TRACE O K NO INÍCIO DAS PALAVRAS.

K
K

k
k

KIWI
kiwi

Kauan,
Você sabia que 
tem um pássaro 
chamado kiwi?

Kátia ÁTIA

IWI ER
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Para início de conversa
Peça aos alunos que observem a página e digam o 

que imaginam que será estudado.

Desenvolvendo a atividade

1. Pergunte aos alunos qual é a fruta preferida deles. 

Anote na lousa. Depois pergunte se conhecem e se 

já provaram a fruta kiwi. O que acham do sabor dela?

2. Pergunte se algum dos alunos tem o nome iniciado 

pela letra K. Escreva na lousa e sugira que citem outros 

nomes iniciados com essa letra. Peça a eles que repro-

duzam o som /k/. Se disserem nomes iniciados com 

a letra C (Ca, Co, Cu), explique que o som é o mesmo, 

mas a letra é diferente.

3. Peça aos alunos que escrevam como souberem 

o nome de pássaros que conhecem. Escreva os 

nomes na lousa.

4. Peça aos familiares que mandem à escola um bilhete 

relatando a brincadeira preferida de sua infância. 

Leia os bilhetes enviados e proponha algumas das 

brincadeiras.

Fique atento: A aquisição da escrita passa por dife-

rentes momentos: o movimento da pinça, para exer-

citar a capacidade de segurar corretamente o lápis, o 

desenvolvimento dos movimentos da mão (manuse-

ando massinhas, fazendo desenhos, traçando linhas) 

e o traçado sobre linhas pontilhadas, para aprimorar 

os movimentos antes de traçar as letras manuscri-

tas. Proponha diversas atividades de coordenação 

motora fina.

Proposta de ampliação

1. Proponha a criação de uma história coletiva que 

fale sobre a fruta e o pássaro kiwi. Anote as frases 

ditas pelos alunos na lousa. No final, leia a história 

que eles criaram. Incentive os alunos a contar a his-

tória que criaram para os familiares ou cuidadores. 

Página 131: Letra L

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02 e EI03EO04  
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF07.
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CIRCULE A PALAVRA LIMÃO NA CANTIGA.

MEU LIMÃO, MEU LIMOEIRO,

MEU PÉ DE JACARANDÁ.

UMA VEZ TIN-DO-LELÊ.

OUTRA VEZ TIN-DO-LALÁ.
(FOLCLORE.)

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

A ÁRVORE 
QUE DÁ MÃO 
É O MOEIRO.

O LIMÃO, DE CLAUDE 
MONET. ÓLEO SOBRE 
TELA, 1880, 
14 CENTÍMETROS ×
22 CENTÍMETROS.
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LIMÃO
limão
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Para início de conversa
Inicialmente, explique para os alunos que o limoeiro é 

a árvore que dá o limão. Que outras árvores frutíferas os 
alunos conhecem? Registre as citadas na lousa.

Desenvolvendo a atividade

1. Pergunte aos alunos que impressões tiveram da 
pintura do início da página e se eles sabem que fruta 
está sendo retratada. Seria importante que os alunos 
pudessem sentir o cheiro e o sabor dessa fruta. Se 
possível, faça uma limonada para a turma. 

2. Leia para os alunos a cantiga da página e peça que 
circulem a palavra LIMÃO. Verifique se sabem que 
jacarandá é uma árvore. Depois, pergunte: Na 
cantiga, que sons são parecidos? (JACARANDÁ e 
TIN-DO-LALÁ).

3. Pergunte: Quantos pedacinhos tem a palavra ÁRVORE? 
Peça aos alunos que marquem as partes da palavra 
batendo palmas ou tamborilando na carteira (ÁR-VO- 
RE). Em seguida, proponha que contem quantas letras 
a palavra tem (Á-R-V-O-R-E) e peça que digam se a 
palavra tem mais sílabas ou mais letras.

4. Se algum aluno tiver o nome iniciado pela letra L, 
escreva o nome na lousa. Cite outros nomes que 
comecem com essa letra. Peça aos alunos que repro-
duzam o som /l/.

5. Leia com os alunos a frase da segunda atividade. 
Depois, peça que completem as palavras fazendo o 
traçado das letras.

Fique atento: Cada vez mais os alunos vão entrando 
em contato com palavras novas. Explique sempre 
para eles o significado dessas palavras, para que 
possam ampliar o vocabulário. Procure incorporar 
as palavras novas mais vezes ao cotidiano da sala de 
aula. É possível que os alunos encontrem dificuldade 
em calcular a quantidade de sílabas e de letras das 
palavras. Em atividades desse tipo, sempre pronuncie 
as palavras devagar e muito claramente.

Propostas de ampliação
1. Peça aos alunos que façam um desenho livre repre-

sentando a fruta preferida deles, como na obra do 
artista, ou modelem a fruta em massinha.

2. Ensine aos alunos a música Boneca de lata, facil-
mente encontrada na internet. Enquanto cantam, eles 
tocam na parte do corpo que “bateu”.

3. Afixe um cartaz no cesto de lixo da sala de aula com a 
palavra LIXO. Proponha as fichas Cesto de lixo e Lixo 
na rua do Material Digital para Professor.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro  Lé com 
cré, de José Paulo Paes (São Paulo: Ática, 2009).
O livro reúne casos, brincadeiras, adivinhas e outros 
textos de forma rimada. 

Em família: Sugira aos familiares conversar com as 
crianças sobre a importância de manusear adequa-
damente o lixo. As crianças podem fazer um desenho 
livre sobre esse momento e compartilhar com os 
colegas na escola.

Página 132: Letra M

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02 e EI03EO04 
 EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF07  EI03ET01, EI03ET03 e EI03ET04.
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LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR 
E COMPLETE AS PALAVRAS.

VEA VEGA
VIO.

O ME DO VIO 
É VEGANTE.

ESCREVA O NOME DE QUEM VOCÊ LEVARIA 
PARA UM PASSEIO DE NAVIO.

RESPOSTA PESSOAL.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

M
M

m
mM

MARINHEIRO
marinheiro

CIRCULE A PALAVRA MAR NA CANTIGA. 
CIRCULE TAMBÉM A PALAVRA QUE RIMA 
COM ELA.

Ô, MARINHEIRO, MARINHEIRO

QUEM TE ENSINOU A NADAR?

FOI O TOMBO DO NAVIO

OU FOI O BALANÇO DO MAR?

[...]
(FOLCLORE.)

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

O RINHEIRO 
COME LÃO 
E .

A
LE

X
A

N
D

ER
 S

O
RO

KO
PU

D/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

RINHEIRO 
LÃO 

G
IZ

 D
E 

CE
RA
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Para início de conversa
Como aquecimento, cante com os alunos Marinheiro 

só, cantiga facilmente encontrada na internet. Enquanto os 
alunos cantam, podem movimentar o corpo imaginando o 
balanço do mar e alguém nadando. Explique que marinheiro 
é uma profissão. Que outras profissões eles conhecem?

Desenvolvendo a atividade
1. Desafie os alunos a perceber a rima de NADAR / MAR 

e peça que circulem essas palavras nos versos.
2. Se algum aluno tiver o nome iniciado pela letra M, 

escreva o nome na lousa e sugira que citem outros nomes 
iniciados com essa letra. Peça a eles que reproduzam o 
som /m/. Depois, peça que citem palavras da página que 
começam com o som /m/ e digam que outras palavras 
conhecem que começam com o mesmo som. 

3. Leia a frase da segunda atividade com os alunos e 
peça a eles que completem as palavras fazendo o 
traçado das letras.

4. Na ilustração da página, o marinheiro tem uma fruta em 
cada mão. Se achar conveniente, aproveite para traba-
lhar com os alunos a noção de direita, esquerda. 

Fique atento: Usando os movimentos do corpo o 
aluno aprende a interagir com as pessoas e com o 
ambiente. Observe como ele interage com os colegas 
da turma e com o espaço escolar e proponha alterna-
tivas para garantir que todos participem e aprendam.

Propostas de ampliação
1. Apresente aos alunos a música De abóbora faz 

melão, usada em uma brincadeira de Goiás Velho 
(Goiás). Convide todos a fazer os gestos indicados 
pela música.

2. Escreva na lousa a palavra COCO e pergunte quantos 
pedacinhos ela tem. Abaixo de COCO escreva COCADA 
para que os alunos percebam que a segunda palavra 
tem mais letras. Pergunte: Qual das duas palavras tem 
mais pedacinhos? Qual delas é maior? Se achar conve-
niente, acrescente a palavra COCADINHA.

3. Se possível, proponha aos alunos que comparem o 
peso de duas frutas conhecidas na região e de pesos 
bem diferentes para que eles possam perceber qual 
a mais leve e qual a mais pesada. Depois, distribua 
uma folha em branco com um traço dividindo o 
espaço dela em duas partes e peça que, do lado 
esquerdo, desenhem a fruta mais leve e, do lado 
direito, a mais pesada.

Página 133: Letra N

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02 e EI03EO04 
 EI03CG01 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09.

LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR 
E COMPLETE AS PALAVRAS.

VEA VEGA
VIO.

O ME DO VIO 
É VEGANTE.

ESCREVA O NOME DE QUEM VOCÊ LEVARIA 
PARA UM PASSEIO DE NAVIO.

RESPOSTA PESSOAL.

LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR 

G
IZ

 D
E 

CE
RA

N
N

n
n

N

NAVIO
navio

N
A

N
72

8/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
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Para início de conversa
Pergunte aos alunos se eles sabem o que um navio 

pode transportar (mercadorias, pessoas) e que outros 
meios de transporte conhecem.

Desenvolvendo a atividade
1. Depois da leitura do texto com os alunos, explique 

que Nívea é marinheira e trabalha no navio. Promova 
a ampliação do vocabulário citando outras atividades 
exercidas no navio: cozinheiro, capitão, camareiro 
(arruma as cabines dos passageiros).

2. Pergunte aos alunos quem da turma tem o nome 
iniciado pela letra N. Escreva os nomes na lousa e 
sugira que citem outros nomes e palavras iniciados 
com essa letra. Registre-os também. Peça a eles que 
reproduzam o som /n/.  

3. Pergunte: Que palavra é maior: NAVIO ou NAVE-
GANTE? Faça com eles a contagem oral das sílabas. 
Depois, escreva as duas palavras na lousa e repita a 
pergunta, questionando ainda quantas letras tem 
cada palavra.

4. Peça aos alunos para escrever, como souberem, o 
nome da pessoa que eles levariam para um passeio 
de navio. 

Fique atento: Alunos que estejam no nível pré-si-
lábico geralmente sentem dificuldade em perceber 
as estruturas silábicas de nossa língua. Ofereça ati-
vidades que os incentivem a contar as sílabas das 
palavras, a comparar palavras quanto ao número de 
sílabas, a reconhecer uma palavra maior que a outra, 
a identificar palavras que começam com a mesma 
sílaba, para que possam ir desenvolvendo a compe-
tência fonológica.

Propostas de ampliação
1. Convide os alunos a brincar de “Baratinha”, tradicional 

brincadeira de Araçuaí (MG). Os alunos sentam-se 
em roda e um diz “Baratinha voou, voou, pousou na 
cabeça de Fulano”. O colega responde: “Na minha 
cabeça, não. Foi no pé de sicrano”. A brincadeira 
prossegue e outras partes do corpo são citadas até 
que o último aluno diga “A baratinha voou, voou e 
voltou para casa”. 

2. Organize uma oficina de colagem. Os alunos produ-
zirão um quadro com um barco no mar.

3. Peça aos alunos que digam o nome de um colega 
que eles gostariam de convidar para um passeio de 
navio e peça que inventem uma história sobre esse 
passeio. Organize uma roda de conversa para que 
todos escutem a história que os colegas criaram.

Página 134: Letra O

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02 e EI03EO04  
EI03CG05  EI03EF07  EI03ET01 e EI03ET05.

QUANTAS VEZES A PALAVRA PIÃO APARECE 
NA CANTIGA?

O PIÃO ENTROU NA RODA, Ô, PIÃO

O PIÃO ENTROU NA RODA, Ô, PIÃO

RODA, PIÃO, BAMBEIA, PIÃO

RODA, PIÃO, BAMBEIA, PIÃO.
(FOLCLORE.)

PINTE O PIÃO.

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

8 VEZES.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

PRODUÇÃO PESSOAL.

O
O

o
o

OVO
ovo

CIRCULE NA ADIVINHA AS PALAVRAS PORTA
E JANELA.

O QUE É, O QUE É?
UMA CASA BEM BONITA,

SEM PORTA, SEM JANELA,

TEM PAREDES MUITO FINAS,

DONA CLARA MORA NELA.
(FOLCLORE.)

LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

LAV  C ME MELETE.

LÍVIA C ME
V  FRIT .

VI
RT

U 
ST

U
D

IO
/S

HU
TT

ER
ST
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CK
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O

M
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Para início de conversa
1. Ensine aos alunos a adivinha da página e sugira que 

desafiem os familiares em casa. 
2. Pergunte que palavras da adivinha terminam com o 

mesmo som (JANELA / NELA).

Desenvolvendo a atividade

1. Oriente os alunos a localizar nos versos as palavras 
PORTA e JANELA, circulando-as. 

Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome 
iniciado pela letra O. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça a 
eles que reproduzam o som /o/. 

2. Faça um cartaz com as frases de Olavo e Olívia que 
estão no livro. Promova a leitura coletiva e verifique se 
os alunos compreenderam do que essas frases falam. 
Um dos alunos pode mostrar no cartaz a palavra 
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OVO. Todos os alunos sublinham a palavra OVO que 

encontram na página. Em seguida, oriente-os a traçar 

as letras para completar as palavras. 

3. Peça aos alunos que contem oralmente as sílabas 

das palavras OVO e OMELETE e digam qual é 

maior. Depois peça que contem o total de letras 

de cada palavra.

Fique atento: São as leituras de ajuste que auxiliarão 
os alunos a construir a relação som/letra. Leituras 
de ajuste são aquelas que, mesmo sem saber ler do 
modo convencional, o aluno faz quando apresenta-
mos a ele trechos de músicas ou poesias que saiba de 
cor, de modo que, utilizando esses textos, ele consiga 
ajustar o que escuta ao que está escrito. Portanto, 
ofereça sempre aos alunos esses textos memorizados 
como apoio.

Propostas de ampliação

1. Com o cartaz Motorista, motorista, do Material Digital 

para Professor, explore com os alunos uma sequência 

didática de compreensão textual, sons, palavras e 

letras. Inicialmente cantando a música e apontando 

cada palavra conforme é cantada. Em seguida, explore 

o significado de cada verso (profissão citada, os conse-

lhos dados ao motorista e de que forma, cuidados no 

trânsito etc.).
2. No Material Digital para Professor há também a ficha 

Faixa de segurança, que pode ser usada para ampliar 
o trabalho.

3. Trabalhe ainda a contagem de quantas vezes a palavra 

MOTORISTA aparece na letra da música e quantos 

pedacinhos (sílabas) essa palavra tem. Contem 

também o total de letras.

4. Proponha aos alunos que citem palavras que comecem 

com a sílaba inicial (MO) da palavra MOTORISTA. Se 

não conseguirem citar, dê exemplos.

5. Trabalhe a comparação das palavras MOTO e MOTO-

RISTA. Primeiro escreva MOTO; em seguida, acres-

cente RISTA.

6. Disponibilize alguns objetos como esponjas, ursinhos 

de pelúcia e brinquedos que sejam mais rígidos. De 

olhos vendados, os alunos tocam nos objetos para 

perceber se são duros ou moles. 

7. Explore com os alunos a receita de uma omelete. Use 

as caixas de ovos para construir brinquedos a partir 

delas, reaproveitando materiais.

Página 135: Letra P

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02 e EI03EO04 
 EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03  EI03EF02, 
EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08.

QUANTAS VEZES A PALAVRA PIÃO APARECE 
NA CANTIGA?

O PIÃO ENTROU NA RODA, Ô, PIÃO

O PIÃO ENTROU NA RODA, Ô, PIÃO

RODA, PIÃO, BAMBEIA, PIÃO

RODA, PIÃO, BAMBEIA, PIÃO.
(FOLCLORE.)

PINTE O PIÃO.

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

8 VEZES.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

PRODUÇÃO PESSOAL.

P
P

p
p

PIÃO
pião

    ULA É
   NTORA
DE REDES.
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Para início de conversa
Antes da atividade, os alunos podem conversar sobre 

o que sabem a respeito do pião, tradicional brinquedo 
infantil. Seria interessante apresentar aos alunos um pião 
sonoro para que percebam a variação da intensidade do 
som, sua duração e altura, de acordo com a velocidade 
com que ele gira.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra P. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
a eles que reproduzam o som /p/. 

2. Cante com os alunos a cantiga Roda, pião. Na parte 
“Roda, pião”, eles devem dar uma volta em torno de si 
mesmos; na parte “bambeia, pião”, devem requebrar 
com as mãos na cintura.
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3. Faça um cartaz com a letra da música Roda, pião e 
cante com os alunos apontando cada palavra. Um 
aluno vai à lousa e indica a palavra PIÃO. 

4. Convide os alunos a contar quantas vezes a palavra 
PIÃO aparece no cartaz, quantos pedaços a palavra 
tem e, depois, quantas letras. Pergunte se a palavra 
tem mais sílabas ou letras.

5. Converse com os alunos sobre a profissão que aparece 
na página: pintor(a). Peça a eles que façam o traçado 
das letras para completar as palavras. Para finalizar, 
oriente-os a pintar o pião como desejarem.

Fique atento: A formação de hipóteses de leitura é 
uma estratégia cognitiva muito importante. Assim, 
quando o aluno tem contato com um texto ou um 
livro, o professor pode ir formulando perguntas que 
levem o aluno a levantar essas hipóteses.

Propostas de ampliação
1. O poema A porta, de Vinicius de Moraes, descreve 

uma porta e cita diversas situações em que as pessoas 
passam por ela. Escreva o poema em um cartaz e leia 
com os alunos.

Depois, proponha que se inspirem nesse poema para 
comporem versos oralmente. Os alunos podem usar 
palavras do poema e formar novas rimas com elas, por 
exemplo: para rimar com DEVAGARINHO usar PASSARI-
NHO ou GOLFINHO; para rimar com SUPETÃO, usar LEÃO, 
CAMALEÃO, JOÃO, e assim por diante.

2. Outra sugestão é ensinar à turma o trava-língua a 
seguir. Chame a atenção para o som inicial de todas 
as palavras: /p/. Incentive-os a dizer sem tropeçar 
nas palavras:

Paulo Pereira Pimentel, 
Palhaço Pernambucano, 
Precisa Propor Palhaçadas 
Para Poder Papar Pão.

3. Distribua para os alunos a ficha Profissão: Palhaço, 
do Material Digital para Professor. Antes de fazerem 
a atividade, trabalhe oralmente o nome do que eles 
pretendem desenhar.

Dica de leitura: Leia com os alunos o livro Quer 
brincar de pique-esconde?, de Isabella Carpaneda 
e Angiolina Bragança (São Paulo: FTD, 2013).
Nessa história, o coelho, a girafa, o elefante, o gambá 
e outros animais tentam se esconder do macaco e 
vencer a brincadeira.

Página 136: Letra Q

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04 
e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 e 
EI03CG05  EI03EF03 e EI03EF07  EI03ET07.

ENCONTRE E CIRCULE A PALAVRA QUATRO
NA PARLENDA.

TI
M

Q
U

O
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

LEIA OS VERSOS E COMPLETE AS 
PALAVRAS.

Q
Q

q
q

Q

QUATRO
quatro

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO,

NÓS QUATRO,

EU E ELA,

EU COM OUTRA,

NÓS EM CIMA,

E NÓS POR BAIXO.
(FOLCLORE.)

LEIA A FRASE E COMPLETE AS PALAVRAS.

JO? QUANTAS VEZES A PALAVRA RODA 
APARECE NA CANTIGA?

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

136
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Para início de conversa
Ensine a parlenda da página e explique os gestos, para 

serem feitos em grupos de quatro alunos. A parlenda Um, 
dois, três, quatro é facilmente encontrada em páginas e 
vídeos da internet. Se quiserem, os alunos podem inven-
tar outros gestos para essa parlenda.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra Q. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
a eles que reproduzam o som /k/. Se eles citarem 
nomes iniciados com as letras K ou C, explique que o 
som é o mesmo, /k/, mas a letra é diferente. 

2. Desafie os alunos a fazer o 4 com as pernas, como 
mostra a figura da página. Conte com eles quantos 
segundos conseguem ficar nessa posição.

3. Peça aos alunos que encontrem a palavra QUATRO nos 
versos da parlenda e a circulem.
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4. Se achar viável, organize um lanche coletivo com 
vários tipos de queijo para que os alunos percebam os 
diferentes sabores e texturas. Discuta também como 
é feito o queijo, abordando a matéria-prima desses 
produtos: leite de vaca, ovelha, cabra ou búfala.

5. Escreva na lousa a frase QUEM QUER QUEIJO? e leia 
com os alunos. Pergunte: O que essas palavras têm 
de parecido? Peça a todos que sublinhem a palavra 
QUEIJO no livro e completem as palavras fazendo o 
traçado das letras.

Fique atento: O conhecimento dos alunos sobre 
hipóteses de leitura não deve ser usado como um 
critério para avaliar aquilo que um aluno sabe ou não 
sabe, mas servir de base para que o professor planeje 
adequadamente atividades que sirvam para atender 
as necessidades de aprendizagem dos alunos. 
Ofereça sempre opções diversificadas de textos e de 
modalidades de leituras, sem simplificações, man-
tendo a complexidade delas como prática social.

Propostas de ampliação
1. Uma sugestão interessante é escrever em um cartaz 

o poema A casa e seu dono, de Elias José. Faça uma 
leitura coletiva e trabalhe a compreensão de texto 
pedindo aos alunos que apontem quais animais apare-
cem no poema e identifiquem as palavras que rimam. 
Esse poema é facilmente encontrado na internet.

2. Como continuidade da atividade anterior, proponha 
aos alunos que cantem a música popular Eu vi uma 
barata. Explore:

a) Quantos pedacinhos tem a palavra BARATA e que 
outras palavras eles conhecem iniciadas com BA. 
Depois, peça que digam palavras que terminam 
como BARATA.

b) Compare as palavras CANETA e BARATA escrevendo 
uma palavra embaixo da outra e circulando TA nas 
duas palavras. Compare outras palavras do poema 
que terminem com o mesmo som.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Rimas 
de ninar, de Tatiana Belinky (São Paulo: Ática, 2009).
Nesse livro há vários versos sobre situações engraça-
das na hora de dormir.

Página 137: Letra R

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF03, 
EI03EF04, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET07.

LEIA OS VERSOS E COMPLETE AS 
PALAVRAS.

R
R

r
r

R

RODA
roda

PALMA, PALMA, PALMA

PÉ, PÉ, PÉ.

DA, DA, DA

CARANGUEJO PEIXE É.
(FOLCLORE.)

QUANTAS VEZES A PALAVRA RODA 
APARECE NA CANTIGA?

IM
AG

ES
BA

ZA
A

R/
G

ET
TY

 IM
AG

ES

3
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Para início de conversa
Brinque de roda com os alunos cantando a cantiga 

que está na página. Na primeira rodada, todos giram de 
mãos dadas. Na segunda, ficam parados; batem palmas 
ao dizer “Palma, palma, palma”; batem o pé quando dizem 
“Pé, pé, pé”; giram quando dizem “Roda, roda, roda” e se 
agacham ao dizer “Peixe é”.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra R. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
a eles que reproduzam o som /r/.

2. Escreva na lousa a letra da cantiga popular Roda, 
roda, roda. Fale para os alunos que o caranguejo tem 
o corpo protegido por uma carapaça. Ele tem 10 patas 
e unhas bem compridas. Quando quer se locomover 
depressa, em geral o caranguejo anda de lado.

3. Aproveite a ocasião para conversar com os alunos 
sobre os cuidados de higiene que devemos ter em 
relação às unhas dos pés e das mãos, explicando que 
elas devem ser aparadas e limpas. 

4. Peça aos alunos que contem quantas vezes a palavra 
RODA aparece nos versos da página e registrem no 
quadrinho. Em seguida, oriente-os a fazer o traçado 
das letras.
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5. Escreva na lousa a palavra RODA e pergunte quantos 
pedacinhos ela tem. Pergunte também que outras 
palavras eles conhecem que começam com RO.

Fique atento: Uma das maiores dificuldades que a 
criança tem para fazer a descoberta do princípio alfa-
bético, a percepção de que símbolos escritos estão 
associados a fonemas, é entender que as palavras 
podem ser segmentadas em unidades menores de 
som e que essas unidades podem ser utilizadas para 
formar outras palavras. A consciência fonológica é 
considerada o ponto-chave para o aprendizado da 
leitura e da escrita. Daí a importância das atividades 
que atuam para o desenvolvimento dessa importante 
habilidade.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a música O cravo e a rosa. Escreva a 

letra na lousa. Peça aos alunos que localizem a palavra 
ROSA na letra e depois digam quantos pedaços essa 
palavra tem. Pergunte: Que outra palavra você viu hoje 
que começa com o mesmo som que ROSA? (RODA).

2. Convide os alunos a brincar de roda cantando Se esta 
rua fosse minha, tradicional cantiga popular. 

3. Seria interessante contar para os alunos a histó-
ria Rapunzel, disponível no Material Digital para 
Professor.

4. Os alunos podem aproveitar para recontar a história 
como souberem ou até mesmo encená-la, definindo 
personagens e roteiro. Pode-se optar também por 
encenar somente um trecho da história.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Amigos 
do peito, de Cláudio Thebas (São Paulo: Saraiva, 2012). 
Em forma de poema, o autor conta sobre a rotina de 
uma criança com humor e criatividade.

Página 138: Letra S

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG03, EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF03 e EI03EF07.

S
S

s
s

SABÃO
sabão

A ROUPA SUJOU COM FEIJÃO?

LAVE COM ÁGUA E SABÃO.

SUJOU A MÃO DE SORVETE?

USE ÁGUA E SABONETE.
(DITADO POPULAR.)

BATA PALMAS PARA CADA PARTE DA 
PALAVRA SABONETE. QUANTAS PARTES 
VOCÊ ENCONTROU?

DESENHE MAIS BOLHAS DE SABÃO NA 
CENA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

4 PARTES: SA-BO-NE-TE.

PRODUÇÃO PESSOAL.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

LIO É CELÃO. 
ELE CE UM

PE  PARA 
ANA.

LI  COMPROU 
OMA  E BA .
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Para início de conversa
Em um dia propício, convide os alunos a fazer bolinhas 

de sabão no pátio da escola. Eles podem usar estruturas 
de arame enrolado de forma segura, sem pontas cor-
tantes e com as extremidades protegidas, e bacias com 
água e sabão.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pela letra S. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com essa letra. Peça 
a eles que reproduzam o som /s/. 

2. Leia para os alunos o texto da página. Escreva o 
texto na lousa e releia as frases indicando palavra por 
palavra. Peça que indiquem que palavra rima com 
FEIJÃO, sublinhando cada palavra com uma cor. Faça 
o mesmo com a palavra SABONETE.

3. Escreva na lousa a palavra SABÃO e pergunte quantos 
pedacinhos tem essa palavra. Depois, pergunte que 
outra palavra do texto se inicia de modo parecido com 
SABÃO (SABONETE).

4. Oriente-os a bater palmas para saber quantos peda-
cinhos tem a palavra SABONETE. Escreva na lousa as 
palavras SABÃO e SABONETE, uma embaixo da outra, 
e pergunte qual é maior.

5. Peça aos alunos que desenhem mais bolhas de 
sabão na cena. Eles podem desenhá-las coloridas, 
se quiserem.

169

D3-PRE-0044-C6-161-183-MP-G22_AVU.indd   169D3-PRE-0044-C6-161-183-MP-G22_AVU.indd   169 05/10/2020   21:1405/10/2020   21:14



Fique atento: Se alguma criança apresentar dificul-
dade para reconhecer nomes com sons iniciais seme-
lhantes, ou seja, se ela ainda não consegue relacionar 
os sons das falas e das grafias correspondentes, pro-
ponha atividades que trabalhem com essa dificul-
dade, relacionando som e escrita. Pode ser também 
que alguma criança ainda confunda a quantidade de 
sílabas. Proponha sempre atividades variadas para 
que as crianças compreendam a estrutura das sílabas 
dentro das palavras e os princípios básicos da escrita.

Propostas de ampliação
1. Imprima a ficha Sabão, do Material Digital para Pro-

fessor, orientando os alunos a, inicialmente, dizer o 
nome das figuras que pretendem colar e verificar se 
rima com SABÃO. Essa ficha pode ser usada para uma 
conversa sobre a higiene pessoal.

2. Proponha aos alunos a brincadeira musical explo-
rando os sons da boca, com a música Bolinha de 
sabão, de Paulo Tatit. 

COMO fazer sons com a boca. Produção: Palavra Can-
tada Oficial. 15 ago. 2013. Vídeo (1min35s). Disponível em: 
https://livro.pro/73f98m. Acesso em: 13 set. 2020.

3. Imprima os Quebra-cabeças: separando as sílabas 
1 a 4, do Material Digital para Professor, nos quais há 
palavras divididas em sílabas. Depois, misture as peças 
e distribua aos alunos, para que formem as figuras. Ao 
brincar, eles poderão perceber que a mesma sílaba 
pode fazer parte de várias palavras diferentes.

Em família: Oriente os familiares a reforçar com as 
crianças a importância da higiene pessoal, orien-
tando-as a lavar as mãos antes das refeições, antes 
e depois de usar o banheiro, a escovar os dentes 
após cada refeição, a tomar banho diariamente etc. A 
criança pode fazer em casa um desenho sobre quais 
dessas atividades já consegue realizar sozinha e levar 
para a escola, para compartilhar com os colegas.

Página 139: Letra T

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO03, 
EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01, EI03EF02, EI03EF05 e EI03EF07.

T
T

t
t

T

TAPETE
tapete

PI
CP

RO
DU

CT
IO

N
M

D/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

LIO É CELÃO. 
ELE CE UM

PE  PARA 
ANA.

LI  COMPROU 
OMA  E BA .

 COMPROU 

G
IZ

 D
E 

CE
RA
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Para início de conversa
Leia as frases com os alunos e explore a compreensão 

do texto. Seria interessante mostrar aos alunos o processo 

de tecer feito pelo tecelão.

Desenvolvendo a atividade

1. Pergunte aos alunos: Que nomes de pessoas apare-

cem na página? (TÚLIO, TATIANA e TALITA). Com que 

letra começam esses nomes? (Letra T). E qual é o som 

dessa letra? (/t/). Algum de vocês tem o nome iniciado 

por essa letra? Escreva na lousa os nomes e peça que 

citem outros, se souberem.

2. Chame a atenção dos alunos para as outras palavras 

da página que iniciam com o som /t/. Proponha que 

citem outras palavras iniciadas com esse som.

3. Escreva na lousa a palavra TAPETE. Pergunte quantos 

pedacinhos tem essa palavra e, depois, peça que indi-

quem qual é o primeiro pedaço da palavra. 

4. Peça aos alunos que citem outras palavras que 

começam como TAPETE. Explore da mesma forma a 

palavra TECELÃO.

5. Escreva na lousa a frase TALITA COMPROU TOMATE E 

BATATA e peça aos alunos que encontrem as palavras 

TALITA e TOMATE no texto, sublinhando-as com cores 

diferentes. Depois, fazem o mesmo no livro.
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6. Escreva os nomes TÚLIO e TATIANA, um embaixo do 
outro, e pergunte aos alunos qual é maior. Depois, 
retire o TATI da palavra TATIANA e pergunte aos alunos 
que nome ficou. Volte a acrescentar o TATI e leia nova-
mente o nome formado.

7. Peça aos alunos que completem as palavras das frases 
traçando as letras e, depois, pintem a ilustração.

Fique atento: Lembre-se de que os alunos estão 
ainda num nível inicial de escrita. O aluno pode apre-
sentar dificuldade em perceber que acrescentando 
uma ou mais sílabas a uma palavra obtemos uma 
nova palavra. Pode ser que eles não percebam a 
nova palavra ou não compreendam como é feito esse 
acréscimo. Continue oferecendo atividades variadas 
com acréscimo ou supressão de sílabas para que os 
alunos, aos poucos, possam desenvolver mais as suas 
hipóteses de escrita silábica alfabética.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos que desenhem um tapete e 

que façam de conta que esse tapete é mágico. Incen-
tive-os a criar uma história coletiva com esse tapete 
mágico. Por meio de uma fórmula de escolha, decide-
-se quem começa a história. Cada aluno na sua vez vai 
dando continuidade ao texto e você vai registrando 
na lousa. No final, leia com os alunos a história com-
pleta. Incentive-os a contar depois a história para 
amigos e familiares.

2. Proponha à turma a ficha Mico com figuras, dis-
ponível no Material Digital para Professor, na qual 
o objetivo é formar pares de figuras que rimem. Os 
alunos jogam em dupla. Cada aluno inicia com um 
par de cartas. Se elas rimarem (formarem par), são 
colocadas na mesa e o jogador compra outras duas 
cartas. Caso contrário, o aluno compra uma carta no 
monte. Se não formar par, passa a vez para o colega. 
E assim por diante.

3. Quando as cartas do monte acabarem, os jogadores 
começam a pegar as cartas da mão um do outro, sem 
ver a carta que está pegando. O jogo prossegue até 
que todos os pares sejam formados. Quem terminar 
com a figura da geladeira perderá o jogo porque o 
nome dessa figura não rima com nenhum outro.

Página 140:  Letra U

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO04, 
EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03EF01, EI03EF04 e 
EI03EF07.

ENCONTRE E CIRCULE A PALAVRA CORUJA
NA PARLENDA.

ESCREVA UM NOME PARA ESTA CRIANÇA.

PI
XE

L-
SH

O
T/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

U
U

u
u

UVA
uva

FUI À FEIRA COMPRAR UVA,

ENCONTREI UMA CORUJA.

EU PISEI NA CAUDA DELA,

ME CHAMOU DE CARA SUJA.

QUE DANADA ESSA CORUJA!
(FOLCLORE.)

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

RIEL COME VA.
AGORA, CIRCULE:

O NOME URIEL COM 

A PALAVRA UVA COM 

VERMELHO AZUL

PR
A

PH
A

N
 B

U
N

M
AO

/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
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Para início de conversa
Como aquecimento, converse com os alunos sobre 

as diversas variedades de uvas. Se a região for produtora 

de uva, destaque isso para eles. Seria interessante orga-

nizar um lanche comunitário com vários tipos de fruta, 

incluindo variedades de uva e produtos feitos de uva.

Desenvolvendo a atividade

1. Escreva a parlenda na lousa. Leia-a com os alunos 

e peça a eles que encontrem nos versos a palavra 

CORUJA. Circule-a e peça a eles que façam o 

mesmo no livro.

2. Trabalhe a identificação de rimas com os alunos, 

orientando-os a identificar as palavras que terminam 

com sons iguais (UVA, CORUJA, SUJA).

3. O nome Uriel começa com a letra U. Se houver algum 

aluno na turma com o nome iniciado por essa letra, 

escreva o nome dele na lousa e peça que citem outros 

exemplos. Depois, peça aos alunos que reproduzam 

o som /u/.

4. Leia a frase da segunda atividade com os alunos e 

oriente-os a completar as palavras traçando as letras. 

Em seguida, peça que circulem na frase o nome URIEL 

de vermelho e a palavra UVA de azul.
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Propostas de ampliação
1. Veja atividades sobre a Festa da Uva no Bloco da 

Região Sul do Material Digital para Professor.
2. Conte para os alunos uma adaptação livre da fábula 

A raposa e as uvas, atribuída a Esopo: 

Uma raposa, passando por uma bela parreira, resolveu 
comer algumas uvas. 

Pulou, pulou, mas nada de alcançar as uvas. 
Depois de um tempo desistiu e foi embora. 
Olhou para trás e disse, com desprezo: “Essas uvas nem 

iriam me fazer bem. Estão verdes!”.

(Domínio público.)

3. Converse com os alunos sobre a fábula. Pergunte a 
eles se a raposa queria as uvas e se ela ficou triste por 
não conseguir alcançá-las.

4. Incentive-os a recontar a história como souberem 
ou até mesmo encená-la, definindo personagens e 
roteiro. Eles também podem criar um outro final para 
a história.

5. Convide os alunos a brincar de “Passa, passa três 
vezes” no pátio da escola.

a) Dois alunos escolhem um tema sem contar para os 
colegas (frutas, cores, brinquedos etc.). Se for uma cor, 
por exemplo, cada um deles escolhe a preferida, mas 
mantém em segredo.

b) Os demais alunos fazem uma fila para passar por baixo 
do túnel formado pelos dois que escolheram o tema. 
Todos cantam: 

Passa, passa três vezes, 
o último que ficar 
tem mulher e filhos 
que não pode sustentar.

(Folclore.)

c) Quando a música acaba, os alunos que formam o 
túnel abaixam os braços, prendem quem passa no 
momento e pedem a ele que faça a escolha da cor, 
sem saber a quem pertence.

d) Depois de responder, ele é mandado para trás de 
quem representa essa cor.

e) A brincadeira prossegue. Vence aquele que tiver uma 
fila maior atrás de si.

6. Proponha aos alunos a ficha Nomes que começam 
com o mesmo som, do Material Digital para Professor.

Página 141: Dedos das mãos e dos pés

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG02, EI03CG03, 
EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF09 
 EI03ET03 e EI03ET07.

ESCREVA UM NOME PARA ESTA CRIANÇA.

PI
XE

L-
SH

O
T/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

RESPOSTA PESSOAL.

QUANTOS DEDOS HÁ EM CADA ?   

QUANTOS DEDOS HÁ NAS DUAS ?   

QUANTOS DEDOS HÁ EM CADA ?              

QUANTOS DEDOS HÁ NOS DOIS ?          

5

10

5

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: G
IZ

 D
E 

CE
RA

10

141
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, cante com os alunos a música 

Cabeça, ombro, perna e pé, facilmente encontrada 
na internet. Aproveite para retomar o cartaz Corpo 
humano, do Material Digital para Professor.

2. Apresente aos alunos os apelidos pelos quais são 
conhecidos os dedos das mãos ligados às suas carac-
terísticas e funções: mindinho, seu-vizinho, pai de 
todos, fura-bolo e mata-piolho. 

3. Oriente os alunos a respeitar as características e 
limites do próprio corpo e do corpo dos colegas nas 
brincadeiras. 

4. Seria interessante retomar músicas que reforçam a 
ideia de contagem, como Um elefante incomoda 
muita gente, Um, dois, feijão com arroz e A galinha 
do vizinho.

Desenvolvendo a atividade
1. Proponha aos alunos que deem um nome para a 

criança que aparece na cena e registrem, treinando a 
escrita espontânea.

2. Para a atividade de contagem, seria oportuno fazer 
cada etapa primeiro oralmente, antes de pedir aos 
alunos que registrem as respostas na página do livro. 

3. Aproveite o tema para reforçar a importância de 
sempre higienizar as mãos.
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Proposta de ampliação
1. Para enriquecer o trabalho com diferentes gêneros 

textuais, cante com os alunos a cantiga popular Dedi-
nhos, onde estão?, acompanhada dos movimen-
tos das mãos.

Página 142: Número 11

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO03, 
EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG05   
EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET03, 
EI03ET06 e EI03ET07.

HOJE É ANIVERSÁRIO 
DA PAULA.
VAMOS DESCOBRIR 
QUANTOS ANOS ELA 
ESTÁ FAZENDO?

W
AV

EB
RE

A
KM

ED
IA

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

PAULA TEM DEFICIÊNCIA VISUAL. VEJA A IDADE 
DELA REPRESENTADA EM BRAILLE.

ED
IT

O
RI

A 
D

E 
A

RT
E

ESTAS SÃO AS VELINHAS DO BOLO DO 
ANO PASSADO. 
DESENHE E PINTE MAIS UMA VELINHA.

SOMOS IGUAIS E TEMOS OS MESMOS DIREITOS.

QUANTAS CRIANÇAS APARECEM 
NESTE ÁLBUM? 

11

10 MAIS 1  É IGUAL A 11

10 + 1 = 11

G
IZ

 D
E 

CE
RA
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Para início de conversa
1. Antes de começar a atividade, proponha uma con-

versa com os alunos sobre os cinco sentidos. 

 Os seres humanos possuem cinco sentidos. Um deles 
é a audição, que nos permite escutar; outro é o 
olfato, que nos permite sentir cheiros. Temos um 
sentido que nos permite sentir o gosto das coisas, o 
paladar, e outro, o tato, que nos permite tocar nas 
coisas e perceber se elas são macias ou duras, por 
exemplo. Finalmente, temos o sentido da visão, que 
nos permite ler e enxergar tudo ao nosso redor. Algu-
mas pessoas escutam pouco ou mesmo não escutam 

e precisam usar aparelhos para escutar melhor. Há 

pessoas que não enxergam bem e, por isso, precisam 

usar óculos. Há pessoas ainda que nem mesmo com 

os óculos conseguem enxergar. Pessoas com deficiên-

cia visual conseguem ler de uma maneira diferente, 

usando o tato. Com as pontas dos dedos elas sentem 

pontos salientes que significam letras e números. 

Esse alfabeto de pontinhos salientes foi inventado 

por um francês, de nome Louis Braille, que ficou cego 

aos quatro anos de idade. Daí o nome desse alfabeto 

ser Braille.

2. Apresente à turma uma representação do Alfabeto 
Braille, no cartaz que pode ser encontrado no Mate-

rial Digital para Professor.

3. Ainda nessa fase de aquecimento, converse com os 

alunos sobre a data de aniversário deles. Pergunte 

se eles sabem o dia em que nasceram e explique 

que, a cada ano, nesse dia, ele faz um ano a mais. É 

importante que os alunos relatem suas experiências 

livremente.

4. Proponha aos alunos que perguntem aos familiares 

sobre fatos e/ou acontecimentos ocorridos no dia 

em que eles nasceram ou durante a infância deles, 

das quais se recordem. Numa roda de conversa, os 

alunos podem trocar experiências com base no que 

os familiares relataram.

Desenvolvendo a atividade

1. Oriente os alunos a contar as velinhas do bolo de 

Paula do ano passado. Em seguida, como passou um 

ano, mais uma velinha deve ser acrescentada. Chega-

-se assim ao número 11.

2. O material dourado pode ser utilizado pelos alunos 

para reforçar a construção da ideia de 11 a partir do 

acréscimo de uma unidade à dezena. 

3. Peça aos alunos que tracem o número 11. Na atividade, 

o número 11 aparece representado em braile para que 

os alunos conheçam essa representação.

Proposta de ampliação
As fichas Visão, Olfato, Audição, Paladar e Tato, do 

Material Digital para Professor, podem ser exploradas 

para reforçar o trabalho com os cinco sentidos do corpo 

humano. Para saber mais informações sobre o alfabeto 

Braille, assista com os alunos ao vídeo a seguir:

LÓGICA da formação das letras em Braille (Aula 1). 

Produção: Eder Pires de Camargo. 8 ago. 2016. Videoaula 

(14min30s). Disponível em: https://livro.pro/kjjxuf. Acesso 

em: 13 set. 2020.
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Página 143: Número 12

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO05  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET04, 
EI03ET06 e EI03ET07.

DESENHE OU COLE UMA FOTOGRAFIA SUA.

E AGORA, QUANTAS CRIANÇAS HÁ  
NO TOTAL?

PRODUÇÃO PESSOAL.

12

SOMOS IGUAIS E TEMOS OS MESMOS DIREITOS.

QUANTAS CRIANÇAS APARECEM 
NESTE ÁLBUM? 
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11 MAIS 1 É IGUAL A 12

11 + 1 = 12
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Para início de conversa
1. É interessante propor à turma uma conversa sobre 

os direitos das crianças. Explique que, desde o nas-
cimento, todas as crianças têm o direito de receber 
um nome e uma nacionalidade. As crianças também 
têm o direito de crescer com saúde. São 10 direitos 
fundamentais.

2. Outra sugestão é propor aos alunos que se observem 
na frente de um espelho e se descrevam para os 
colegas. Oriente-os a respeitar os colegas e a descri-
ção que fizerem. Reforce o fato de que as pessoas são 

diferentes umas das outras e todas merecem respeito. 
Essa é uma boa oportunidade para observar como 
cada criança vê a si mesma.

Desenvolvendo a atividade
1. Depois desse breve aquecimento, os alunos devem 

contar quantas imagens de crianças há na página. 
No espaço que falta, eles poderão se desenhar para 
compor a galeria de fotos. Em seguida, peça que 
contem a nova quantidade de crianças na galeria. 

2. Mostre a eles que quando acrescentamos 1 a 11 ficamos 
com 12. Oriente os alunos a traçar o 12. Espera-se que 
os alunos percebam que 12 é o mesmo que uma 
dezena (10) mais 2. Nesse momento, seria interes-
sante pedir aos alunos que recitassem a sequência de 
números naturais de 1 até 12.

Propostas de ampliação
1. Se achar oportuno, o site da Fiocruz apresenta os 

direitos das crianças de forma bem didática: 

A DECLARAÇÃO dos Direitos da Criança. Disponível 
em: https://livro.pro/ubhzpv. Acesso em: 13 set. 2020.

2. Se achar interessante, aproveite a ocasião para intro-
duzir a palavra dúzia: uma dúzia de ovos, uma dúzia 
de lápis de cor etc., mostrando que uma dúzia corres-
ponde a 12 unidades.

3. Outra ideia é propor um jogo da memória simples 
para ajudar os alunos a memorizar os nomes dos 
colegas da turma.

a) Organize os alunos de pé e em roda e proponha a eles 
que brinquem de jogar uma bola um para o outro. 

b) Cada vez que um aluno lança a bola para o outro, deve 
dizer o nome do colega.

4. Pode-se também elaborar um cartaz com fotografias 
da turma para reforçar os laços de amizade. Em uma 
das fotos, todos posam juntos; depois, formam duplas 
ou trios e inventam poses diferentes. Todos colam as 
fotos em uma cartolina e expõem o cartaz na sala de 
aula ou no pátio da escola. 

5. Para trabalhar a diversidade de maneira lúdica é inte-
ressante ler para as crianças a história O Soldadinho 
de Chumbo, do Material Digital para Professor.

Em família: Incentive as crianças a recontar a história 
Soldadinho de Chumbo para amigos e familiares.
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Página 144: Número 13

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02 e 
EI03EO04  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  
 EI03EF01  EI03ET04, EI03ET07 e EI03ET08. 

A TURMA ESTÁ BRINCANDO NO PÁTIO DA 
ESCOLA.

G
IZ

 D
E 

CE
RA

E DEPOIS DO 13, QUE NÚMERO VEM?
LIGUE OS PONTOS SEGUINDO A SEQUÊNCIA 
NUMÉRICA E DESCUBRA!
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QUANTAS CRIANÇAS HÁ NO PÁTIO?    

QUANTOS PROFESSORES?      

QUANTAS PESSOAS NO TOTAL?    

12
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12 MAIS 1 É IGUAL A 13

12 + 1 = 13
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre a brincadeira da cena 

e as brincadeiras preferidas deles. Pergunte, por exem-
plo, se conhecem a brincadeira e se já brincaram assim. 

Pergunte, ainda, de que brincadeiras eles costumam 
brincar e com quem. Deixe que se expressem livremente 
e promova a troca de ideias.

Desenvolvendo a atividade

1. Após observarem a cena com atenção, os alunos 
devem fazer a contagem das crianças na cena e regis-
trar as respostas no livro. É importante que os alunos 
percebam que, na cena, são 12 crianças e um professor. 
Portanto, no total, temos 13 pessoas. 

2. Solicite aos alunos que recitem a sequência numérica 
de 1 a 13. Depois, eles podem traçar o 13 e observar 
a representação desse número com as peças do 
material dourado. Espera-se que os alunos percebam 
também que 13 é o mesmo que uma dezena (10) mais 
3 unidades.

Propostas de ampliação

1. Para promover a interação entre os alunos, proponha 
algumas brincadeiras coletivas no pátio da escola, 
como “Amarelinha”, “Lenço atrás” ou cantigas de roda.

2. Proponha aos alunos que façam uma votação para 
escolher a brincadeira preferida da turma.

a) Inicialmente, levante com eles o nome de três brin-
cadeiras. Depois, atribua com eles uma cor para cada 
brincadeira. 

b) Separe cartões com as três cores escolhidas e coloque-
-os em cima da mesa do professor.

c) Cada aluno recebe algum objeto (tampinha de garrafa 
PET, pedrinhas, palitos de sorvete etc.). Um aluno por 
vez leva o objeto até a mesa e o coloca na coluna 
correspondente à brincadeira escolhida.

d) No final, os alunos devem observar o “gráfico” cons-
truído e descobrir qual é a brincadeira preferida 
da turma e a quantidade de votos que essa brinca-
deira recebeu.
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Página 145: Número 14

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02, EI03CG03 
e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e EI03TS03 
 EI03EF01  EI03ET03 e EI03ET07.

E DEPOIS DO 13, QUE NÚMERO VEM?
LIGUE OS PONTOS SEGUINDO A SEQUÊNCIA 
NUMÉRICA E DESCUBRA!
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13 MAIS 1 É IGUAL A 14
13 + 1 = 14
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Para início de conversa
Antes de ligarem os pontos para descobrir o que está 

escondido na cena, seria interessante aguçar a curiosi-
dade e estimular o raciocínio lógico dos alunos propondo 
uma roda de conversa sobre os animais. Pergunte, por 
exemplo, se já foram a um zoológico, se já viram algum 
programa na TV sobre animais, quais animais viram, de 
quais gostaram, como era o local em que eles estavam 
e o que eles estavam fazendo. Pergunte, ainda, se eles 
sabem do que esses animais se alimentam.

Desenvolvendo a atividade

1. Depois do aquecimento, oriente os alunos a ligar os 

pontos em sequência, começando do 1, para que 

apareça a imagem do elefante. Os alunos perceberão 

naturalmente que depois do 13 vem o 14. Pergunte 

se reconhecem a figura formada, que animal é, se já 

viram algum e se sabem que som ele faz.

2. Em seguida, convide os alunos a recitar a sequência 

numérica que eles percorreram, chegando até o 14.

3. Para desenvolver a coordenação motora, os alunos 

podem traçar o 14 e observar a representação desse 

número com as peças do material dourado. Espera-se 

que percebam que 14 é o mesmo que uma dezena (10) 

mais 4 unidades.

Propostas de ampliação

1. Veja com os alunos o som produzido pelo elefante e 

outras curiosidades sobre esse animal.

SOM do elefante: som dos animais da floresta. Produ-

ção: Victor Brasil. 19 nov. 2019. Vídeo (2min17s). Disponível 

em: https://livro.pro/5co9cg. Acesso em: 13 set. 2020. 

2. Os alunos também podem cantar Um elefante 
incomoda muita gente acompanhando o ritmo da 

música com os instrumentos musicais que eles podem 

confeccionar com sucata. Para confecção desses ins-

trumentos musicais há inúmeras ideias na internet. 

3. Uma sugestão interessante para trabalhar a ideia de 

contagem e de juntar é distribuir algumas adições 

para que os alunos resolvam utilizando as peças do 

material dourado, como: 5 + 3; 6 + 4; 10 + 3. Sugira a 

eles que façam as representações das adições e digam 

o resultado obtido.

4. Outra brincadeira bastante divertida e que trabalha 

a expressão corporal é propor aos alunos que se 

locomovam pela sala de aula ou pelo pátio fazendo 

os movimentos que quiserem, imitando os animais 

que você citar. Diga, por exemplo: Vocês agora são 

elefantes. Transformem-se em tartarugas. Quantos 

sapos aqui na sala! Miau, miau, vocês agora são gatos. 

Agora, todos viram pássaros. Prossiga assim enquanto 

os alunos demonstrarem interesse.
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Página 146: Número 15 

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02 e 
EI03EO04  EI03CG05  EI03EF01, EI03EF04, 
EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03 e EI03ET07.

A TURMA COMBINOU DE IR AO CINEMA.

HÁ QUANTAS PESSOAS:

PARA QUE SERVE O RELÓGIO? COMPLETE 
COM OS NÚMEROS QUE FALTAM.
RESPOSTA ORAL. PARA VER AS HORAS.

O QUE É, O QUE É?
ESTÁ SEMPRE ANDANDO,

MAS NÃO CHEGA A LUGAR ALGUM? RELÓGIO.

A QUE HORAS VOCÊ VAI PARA A ESCOLA? 
RESPOSTA PESSOAL.

14 MAIS 1 É IGUAL A 15

14 + 1 = 15

NA FILA DA ENTRADA?             14

NA FILA DA BILHETERIA?            1

NO TOTAL, HÁ QUANTAS 
PESSOAS NESSAS DUAS FILAS?      15
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a) Consiga 15 objetos e organize duas fileiras: 6 objetos 
em uma fileira e 9 na outra. 

b) Peça aos alunos que contem o total de objetos em 
cada uma das filas.

c)  Em seguida, os alunos fazem a contagem do total de 
objetos e podem perceber que após o 14 vem o 15 na 
sequência dos números naturais.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, peça aos alunos que observem a cena 

da página. Pergunte: Quantas filas há na cena? Vocês 
sabem para que é cada fila? A que filme vocês acham 
que eles vão assistir? Depois, proponha que respon-
dam às perguntas da página. Socialize as respostas.

2. Depois de os alunos traçarem o 15, peça que obser-
vem a representação desse número com o material 
dourado. Espera-se que o aluno perceba que 15 é o 
mesmo que uma dezena (10) mais 5 unidades. 

Propostas de ampliação
1. Uma possibilidade de ampliação é organizar um 

passeio ao cinema com a turma, se for possível. 
Depois, os alunos podem falar sobre o filme a que 
assistiram e expressar suas opiniões.

O desenvolvimento da linguagem oral é muito impor-
tante nessa faixa etária.

2. Depois da ida ao cinema, os alunos podem ser estimu-
lados a criar um roteiro para um vídeo, com a estrutura 
da história, o roteiro, os personagens. Esse vídeo 
poderá ser encenado pelos alunos e depois exibido 
para os familiares. Garanta que todos participem. 
Pode-se dividir os alunos em dois grupos para que 
cada um crie sua história.

3. Para trabalhar a ideia de quantidade e contagem, 
explore com eles a ficha Material dourado: números 
do 11 ao 15, disponível no Material Digital para Profes-
sor. Os alunos deverão associar cada cartão de mate-
rial dourado aos números indicados ao lado.

4. Veja uma dica de leitura com ideias para trabalhar 
situações-problema direcionadas à Educação Infantil:

MONTEIRO, Priscila. As crianças e o conhecimento 
matemático: experiências de exploração e ampliação de 
conceitos e relações matemáticas. Disponível em: https://
livro.pro/cm5xpj. (Acesso em: 13 set. 2020.)

Para início de conversa
1. Os alunos podem conversar sobre as atividades que 

gostam de fazer fora do horário escolar, em que 
lugares costumam ir e com quem, se curtem ir ao 
cinema e de que filmes gostam. Deixe que relatem 
livremente suas experiências.

2. Seria interessante vivenciar com os alunos uma situa-
ção semelhante à que encontrarão no livro.
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Página 147: Relógio

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO03, 
EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF02, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET03, EI03ET04 e EI03ET07.

PARA QUE SERVE O RELÓGIO? COMPLETE 
COM OS NÚMEROS QUE FALTAM.
RESPOSTA ORAL. PARA VER AS HORAS.

O QUE É, O QUE É?
ESTÁ SEMPRE ANDANDO,

MAS NÃO CHEGA A LUGAR ALGUM? RELÓGIO.

A QUE HORAS VOCÊ VAI PARA A ESCOLA? 
RESPOSTA PESSOAL.
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Para início de conversa

1. Se na sala de aula tiver um relógio de ponteiros 

(com números de 1 a 12), seria interessante chamar a 

atenção dos alunos para alguns horários do dia. Por 

exemplo: Vejam o relógio. São 9 horas, é hora do 

lanche. São 11 horas, vamos brincar no pátio. Assim, 

aos poucos, os alunos perceberão melhor a divisão 

do dia em horas.

2. Explique aos alunos qual é o sentido em que os pon-

teiros do relógio se movimentam. Mostre isso fazendo 

um movimento com o dedo sobre o mostrador. Se 

achar oportuno, explique de forma bem simples o que 

significa um relógio estar adiantado ou estar atrasado.

Desenvolvendo a atividade
1. Depois do aquecimento, leia com a turma o enun-

ciado da atividade da página. Solicite aos alunos 
que recitem a sequência numérica de 1 a 12 antes de 
completarem os números do mostrador.

2. Proponha a eles a adivinha da página e peça que 
registrem a resposta do jeito deles.

Propostas de ampliação
1. A partir do tema relógio, podem ser trabalhadas outras 

adivinhas:

Como se faz para passar o tempo mais depressa? 
(Adiantando o relógio).

O que é, o que é?
Um palácio com doze damas, cada uma tem seu quarto.
Todas elas usam meia e nenhuma usa sapato.  (Relógio.)

Em família: Incentive os alunos a propor as adivinhas 
que aprenderam aos amigos e familiares.

2. Para explorar a ideia de direção e sentido, proponha 
a seguinte brincadeira.

a) Os alunos formam uma roda e escolhem uma música 
para cantar. Oriente-os para que a roda gire no 
sentido horário. 

b) A uma certa altura, quando você bater palmas, por 
exemplo, eles devem parar e começar a girar no 
sentido anti-horário. 

Uma variação da brincadeira é organizar duas rodas 
com eles, uma roda dentro da outra. Nesse caso, uma 
gira no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. 
Depois, quando você bater palmas, por exemplo, eles 
devem parar e as rodas invertem o sentido em que giram.

Todo cuidado é pouco: Fique atento para que eles 
girem e invertam os movimentos devagar, evitando 
que se machuquem.

Página 148: Dinheiro 

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO04, EI03EO05 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02, EI03CG03, EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07 e 
EI03EF08  EI03ET03 e EI03ET07.
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CIRCULE AS NOTAS E AS MOEDAS 
NECESSÁRIAS PARA COMPRAR CADA 
PRODUTO.

TRACE AS QUANTIAS EM REAIS.

REAIS

REAIS

REAIS

REAIS

REAIS

TAMBÉM PODEMOS REPRESENTAR 15 REAIS
USANDO DUAS NOTAS.
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COMO SE FOSSE DINHEIRO, 
DE RUTH ROCHA. SÃO PAULO: 
SALAMANDRA, 2008.

NESSE LIVRO, VOCÊ VAI 
DESCOBRIR COMO SERIA 
COMPRAR UM LANCHE E PAGAR 
COM UMA GALINHA.

MOMENTO DE LEITURA
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, seria interessante propor à turma 

uma roda de conversa sobre o tema ida às compras 
com a família: Você costuma ir ao mercado ou à feira 
com seus familiares? Já observou o preço dos produ-
tos nesses lugares? Deixe que os alunos se expressem 
livremente. 

2. Disponibilize para a turma embalagens vazias e limpas 
de alimentos e de bebidas (água, sucos) e incentive os 

Por exemplo: os alunos circulam o produto mais caro 
de azul e o mais barato de vermelho.

3. Incentive os alunos a ler o livro recomendado no 
Momento de leitura. Se o título sugerido não estiver 
disponível, incentive os alunos a escolher e folhear um 
livro do qual já conheçam a história. Proponha a eles 
que se orientem pelo título da história, pelas ilustra-
ções e pela memória que têm da história contada para 
tentar identificar palavras conhecidas. 

Propostas de ampliação
1. Seria interessante brincar com os alunos de 

Mercadinho.

a) Providencie com antecedência embalagens vazias 
de produtos geralmente consumidos em casa. O 
ideal é que sejam embalagens de produtos ali-
mentícios e de higiene, como caixas de sabonete 
e creme dental.

b) No dia combinado, explique aos alunos que eles 
são funcionários de um supermercado e que preci-
sam organizar as prateleiras (carteiras). Numa delas, 
coloque uma placa escrito HIGIENE e, na outra, ALI-
MENTO. Espalhe as embalagens e deixe os alunos se 
divertirem organizando tudo.

2. Promova uma roda de conversa com o tema Produ-
tos saudáveis e economia. Pergunte aos alunos se 
quando eles vão às compras com os pais costumam 
pedir para comprar produtos que os pais se recusam 
a adquirir. Proponha a eles que troquem ideias sobre 
o motivo pelo qual isso acontece. Leve-os a perceber 
que muitas vezes os pais não compram alguns produ-
tos porque o gasto com eles deixa as compras muito 
caras e os pais precisam optar pelos produtos mais 
necessários no momento. Desde cedo é importante 
conversar com as crianças sobre educação financeira. 
A importância de poupar, de comprar só o necessário, 
de evitar gastos desnecessários.

Em família: Se houver possibilidade, a escola pode 
organizar uma palestra para as crianças e os fami-
liares com um nutricionista que abordará os temas 
alimentação saudável e como aproveitar melhor os 
alimentos.

Página 149: Dinheiro

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05  EI03TS01, 
EI03TS02 e EI03TS03  EI03ET03, EI03ET04 e 
EI03ET07.

alunos a observar os detalhes impressos nessas emba-

lagens ou rótulos. Peça que levantem hipóteses sobre 

o que está escrito. Explique para eles o significado de 

símbolos que não conheçam.

3. Ainda como aquecimento, cante com os alunos Fui 
ao mercado. Os alunos cantam e se movimentam 

com a música, sacudindo quando a música indica e 

apontando para a parte do corpo quando citada. Eles 

já conhecem a música, mas é divertida e pode ser 

repetida mais vezes.

Desenvolvendo a atividade

1. Peça aos alunos que observem os preços dos produ-

tos e circulem as notas e moedas necessárias para 

compor aquele valor. 

2. Pode-se fazer uma ampliação da atividade, orien-

tando os alunos a comparar os preços dos produtos. 

179

D3-PRE-0044-C6-161-183-MP-G22_AVU.indd   179D3-PRE-0044-C6-161-183-MP-G22_AVU.indd   179 05/10/2020   21:1405/10/2020   21:14



TRACE AS QUANTIAS EM REAIS.

REAIS

REAIS

REAIS

REAIS

REAIS

TAMBÉM PODEMOS REPRESENTAR 15 REAIS
USANDO DUAS NOTAS.
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Para início de conversa
Usando instrumentos feitos com sucata que os alunos 

construíram, cante com eles a música Na loja do Mestre 
André, do cancioneiro popular.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia com os alunos o enunciado da atividade e peça 

a eles que observem um item por vez, respondendo 
oralmente qual a quantia representada em cada um. 
Se algum aluno ainda apresenta dificuldade em somar 
valores em real, retome o trabalho com o Dinheiro de 
mentira, disponível no Material Digital para Professor. 
Em seguida, os alunos podem traçar em cada quadro 
o número que representa o total em reais. 

2. Chame a atenção da turma para outra forma de fazer 
a representação de 15 reais.

Propostas de ampliação
1. Utilizando o Dinheiro de mentira, do Material 

Digital para Professor, os alunos podem ser desa-
fiados a representar 10 reais de formas diferentes. 
Por exemplo, usando dez moedas de 1 real; duas 
notas de 5 reais ou cinco notas de 2 reais, entre 
outras possibilidades.

2. Outro desafio bastante interessante é propor aos 
alunos que tentem representar os números de 11 
a 15 levantando os dedos das mãos. A ideia é que 
a turma trabalhe o raciocínio lógico e o cálculo 
mental para encontrar uma maneira de solucionar 
o desafio, percebendo que será necessário traba-
lhar em dupla.

Página 150: Animais

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02 e 
EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF05, 
EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET03, EI03ET07 e 
EI03ET08.

VAMOS CONTAR OS ANIMAIS DE JARDIM? 
CONTE O TOTAL E LIGUE.

DESCUBRA O PADRÃO E DESENHE AS 
PRÓXIMAS JOANINHAS DA SEQUÊNCIA.

13 
TREZE

12 
DOZE

11 
ONZE

14 
CATORZE

EM CADA SEQUÊNCIA, PINTE OS  NA 
TIRINHA SEM COR PARA SEGUIR O PADRÃO.
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre os animais que podem 

ser observados em um jardim (borboletas, joaninhas, 
minhocas e formigas, por exemplo). Se possível, leve 
a turma para fazer essa observação em algum parque 
ou na própria escola. Aproveite a oportunidade para 
perguntar a eles se já viram uma joaninha e se alguém 
já parou para contar as suas pintinhas. Pesquise na 
internet com a turma fotos de diferentes joaninhas para 
que percebam que o número de pintas varia de uma 
para outra. Existem até joaninhas sem pintas.
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Desenvolvendo a atividade
Inicialmente, os alunos podem fazer a contagem da 

quantidade de animais de jardim de cada tipo e dizer 
a resposta oralmente. Na sequência, é indicado que 
seja feita a associação das quantidades de animais aos 
números correspondentes. Os alunos também poderão 
representar as quantidades trabalhadas em cada item 
com o material dourado.

Propostas de ampliação
1. Quando o tema está relacionado a animais, retome 

com os alunos algumas canções que já conhecem, 
como Borboletinha e No arraial da bicharada. 

2. Proponha uma pesquisa em sala de aula sobre o 
animal de jardim preferido de cada aluno. Anote os 
nomes dos animais na lousa e peça que cada aluno 
vote em seu preferido. Ao final, peça a eles que façam 
a contagem de cada voto e registrem como souberem 
a quantidade de votos.

Página 151: Sequência

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG05  EI03TS02  EI03ET04 e 
EI03ET07.

DESCUBRA O PADRÃO E DESENHE AS 
PRÓXIMAS JOANINHAS DA SEQUÊNCIA.

EM CADA SEQUÊNCIA, PINTE OS  NA 
TIRINHA SEM COR PARA SEGUIR O PADRÃO.
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A CRIANÇA DEVERÁ DESENHAR 5 JOANINHAS.
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Para início de conversa
Antes da atividade, ensine os alunos a recitar a 

seguinte quadrinha e desafie-os a dizer de que animal a 
quadrinha está falando.

Tenho no corpo pintinhas 
E vivo pelo jardim.
Mesmo sendo pequenina
Espero que gostem de mim.

(Texto elaborado para esta obra.)

Desenvolvendo a atividade
1. Os alunos podem usar diversas estratégias para 

descobrir quantas joaninhas devem ser desenhadas 
no canteiro vazio. É importante que os alunos per-
cebam que a cada grupo está sendo acrescentada 
uma joaninha. Assim, no último grupo serão cinco 
joaninhas.

2. Nas atividades com as tirinhas, espera-se que os 
alunos percebam a sequência 1, 2, 3, 4, 5 (crescente) e 
a sequência 5, 4, 3, 2, 1 (decrescente) para determinar 
o número de quadrinhos que devem pintar em cada 
caso. Antes da atividade, proponha aos alunos que 
falem a sequência de números naturais do 1 ao 10 e, 
depois, em ordem decrescente, do 10 ao 1. 

Proposta de ampliação
1. A ficha Joaninha, disponível no Material Digital para 

Professor, convida os alunos a amassar e colar boli-
nhas de papel preto para fazer as pintinhas da joani-
nha e explora as rimas da quadrinha.

Páginas 152-153: Glossário

Faixa etária sugerida: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO04  EI03EF01 e 
EI03EF09.
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ÁLBUM
• LIVRO ONDE SE COLOCAM 

FOTOGRAFIAS, FIGURINHAS, 
SELOS ETC.

• CONJUNTO DE GRAVAÇÕES 
MUSICAIS EM CD OU ARQUIVO 
VEICULADO POR PLATAFORMA 
ELETRÔNICA. A
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FILA
• GRUPO DE PESSOAS, UMA 

ATRÁS DA OUTRA.

• RAÇA DE CACHORRO.

BILHETE
• MENSAGEM DE POUCAS 

LINHAS.

• PEQUENO PAPEL QUE PERMITE 
VIAJAR EM ÔNIBUS, METRÔ, 
BARCA ETC.

CORUJA
• AVE DE OLHOS GRANDES E 

HÁBITOS NOTURNOS.

• QUEM TEM MUITO ORGULHO 
DO FILHO, DO NETO ETC.
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RODA
• CÍRCULO FORMADO POR 

PESSOAS OU OBJETOS.

• OBJETO CIRCULAR.
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TECELÃO
• AQUELE QUE TECE FIOS  

OU TECIDO.

• AVE DE CORES PRETA  
E AMARELA.
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• PRODUTO DE LIMPEZA.

• CHÃO ESCORREGADIO.
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TOMBO
• QUEDA.

• CACHOEIRA ALTA E  
COM GRANDE VOLUME  
DE ÁGUA.
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Desenvolvendo a atividade
1. Na elaboração do glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais 
de um sentido que uma única palavra apresenta 
quando inserida em contextos diferentes, ou seja, 
explorar a significação que uma mesma palavra pode 
assumir dependendo de como for empregada.

 Seria interessante inicialmente mostrar para os alunos 
alguns dicionários impressos e, se possível, on-line, 
explicando que os dicionários trazem o significado 
das palavras.
Eles estão organizados na ordem do alfabeto, para 
facilitar a localização das palavras.
Procure algumas palavras sugeridas pelos alunos e 
leia o verbete.

2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no glossário.

a) Pergunte à turma quais significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a imagem corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.

d) Leia para eles as definições para cada palavra.
e) Embora algumas palavras tenham outros significados 

além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado, podem ser exploradas as 
seguintes frases.

• Faltam só duas figurinhas para completar o álbum.

• A cantora lançou um novo álbum musical.

• Você leu o bilhete que escrevi?

• Para usar o ônibus você precisará comprar um bilhete.

• A coruja é uma ave que enxerga muito bem à noite.

• Ela é uma avó muito coruja com seu netinho.

• A fila do cinema estava grande ontem.

• O filhote de fila é muito fofo!

• Hoje é dia de brincar de roda na escola!

• Preciso trocar a roda da bicicleta.

• Sempre lavo as mãos com sabão antes de comer. 

• Cuidado para não escorregar, o piso está liso 
como um sabão!

• A camiseta foi feita por um tecelão.

• O tecelão é uma ave muito bonita.

• Tome cuidado para não tomar um tombo.

• Aquela cachoeira tem um enorme tombo d’água.   

182

D3-PRE-0044-C6-161-183-MP-G22_AVU.indd   182D3-PRE-0044-C6-161-183-MP-G22_AVU.indd   182 05/10/2020   21:1405/10/2020   21:14



AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 6

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1. Percebe e pronuncia os sons das letras K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U.

2. Realiza adequadamente o traçado de letras e sílabas para completar palavras.

3. Compreende o conceito de polissemia.

4. Percebe que as palavras são formadas por partes (sílabas).

5. Realiza a contagem oral das partes (sílabas) de uma palavra.

6. Compreende que as sílabas são formadas por letras.

7. Compara o tamanho das palavras demonstrando entender a diferença entre a palavra 
(significante) e seu sentido (significado).

8. Expressa-se usando várias linguagens artísticas, como música, escultura, pintura e expres-
são corporal.

9. Demonstra bom desenvolvimento da noção espacial (esquerda e direita; sentidos horário 
e anti-horário).

10. Conhece alguns dos valores de notas e moedas do sistema monetário brasileiro.

11. Interpreta situações-problema corretamente, identificando a informação solicitada.

12. Compreende a lei de formação da sequência numérica de 1 a 15.

13. Percebe os vários significados dos números (quantidade, valor monetário, contagem do 
tempo).

14. Compreende as informações contidas em gráficos de barra simples.

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7. Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.
8. Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus pertences.

9. Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).

10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 7

Introdução
Este capítulo dá prosseguimento às atividades de 

ampliação da construção fonêmica e fonológica, com 
enfoque no som das letras V, W, X, Y e Z e de sílabas 
simples formadas por essas letras no início de palavras. 
No caso do W, são trabalhados os sons /v/ e /u/; no caso 
do X, é estudado o som /x/. As atividades solicitam aos 
alunos que pronunciem os sons das letras e das sílabas e 
digam palavras que se iniciam por esses sons. Atividades 
de traçado e manipulação de objetos atuam no desenvol-
vimento da coordenação motora fina.

Há propostas de segmentação oral de palavras, con-
tagem de sílabas e de letras e criação de rimas, com o 
objetivo de reforçar a percepção de que as palavras são 
formadas por unidades menores. Inicia-se, neste capítulo, 
a manipulação das sílabas, com atividades que envolvem 
juntar sílabas para formar palavras, escolher uma sílaba 
para completar palavras e citar palavras iniciadas por cer-
tas sílabas. A ideia da formação das palavras é ampliada 
com a análise das partes de uma palavra que formam 
outra palavra, ou “uma palavra dentro da outra”. Para a 
realização dessas atividades, o requisito é que o aluno 
já tenha realizado previamente atividades com o som 
das sílabas.

A ideia de frase também é iniciada neste capítulo, em 
atividades nas quais o aluno deve escolher uma palavra 
para completar frases.

Enfatiza-se a escrita e a leitura emergente, conside-
rando como pré-requisito o conhecimento em Literacia 
desenvolvido na sequência gradativa de atividades dos 
capítulos anteriores. Com o objetivo de incentivar as 

hipóteses de leitura e escrita dos alunos, há atividades 
de busca e de escrita de palavras.

Para ampliar as referências textuais, estimular o racio-
cínio e a criatividade, as atividades do capítulo recorrem 
a diversos gêneros textuais: poema, conto, música, adivi-
nha, história em quadrinhos e ditados populares. Há soli-
citações que envolvem compreensão de texto, reconto 
e produção oral de texto. Nessas atividades, o contato 
dos alunos com narrativas de diversas naturezas é um 
pré-requisito importante.

Neste capítulo, consolida-se a ampliação do universo 
de referência dos alunos já iniciada em capítulos anteriores, 
com a presença de temas relacionados à organização e à 
cultura da sociedade em que vivem. Sistema monetário bra-
sileiro, atividades econômicas, reciclagem, festas folclóricas 
são alguns dos temas. O conhecimento de si é trabalhado 
em atividades sobre autocuidado, vacinação e alimentação.

As atividades de Numeracia trabalham a escrita dos 
números de 16 a 20 e trazem a ideia de número em vários 
de seus significados: quantidade, sequência, medida, 
valor monetário e horário.

As situações-problema propostas no capítulo incluem 
operações de adição e as ideias de par, dobro e metade. 
Sua realização requer a compreensão do texto, o racio-
cínio lógico, o cálculo mental e o domínio dos conceitos 
matemáticos envolvidos na atividade.

Neste capítulo, as atividades que trabalham noções 
iniciais de grandeza abordam volume, capacidade, massa 
e temperatura. O objetivo é ampliar a habilidade de 
observar e realizar comparações.
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Página 154: Letra V

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  
 EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  
 EI03EF03, EI03EF08 e EI03EF09  EI03ET02.

LEIA COM O PROFESSOR E CIRCULE AS 
PALAVRAS QUE COMEÇAM COM V.

A VACA COMEU A VIOLETA 
DO VASO DE VERA.

COMPLETE O DITADO POPULAR COM A 

PALAVRA QUE DÁ NOME À FIGURA .

   VASO    RUIM NÃO QUEBRA.

V
V

v
v

V

VASO
vaso

VASO DE CERÂMICA 
MARAJOARA.

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E TRACE 
O W NO INÍCIO DAS PALAVRAS.

ANDA, ANDER E 
ILSON BRINCAM 

DE BOLA.
TRACE O W NO NOME DESTA FRUTA.
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Para início de conversa
1. Em uma roda de conversa, motive os alunos a falar 

sobre o vaso marajoara que aparece na página, 
feito em cerâmica por ceramistas da ilha de Marajó,  
no Pará. 

2. A arte marajoara é feita em argila retirada do solo 
e considerada a arte indígena mais antiga do Brasil.

3. Se possível, proponha uma oficina para produção 
de um objeto em argila, para que os alunos possam 
perceber sua temperatura, cheiro e consistência e 
observar que, misturando água, a argila amolece. 
Quanto mais água, mais mole a argila fica. Com o 
passar do tempo, conforme a água evapora, a argila 
vai endurecendo. Nessa experiência, primeiro os 
alunos podem modelar objetos simples para sentir 
como manusear a argila. 

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome 

iniciado pelo som /v/. Escreva os nomes na lousa e 
sugira que citem outros nomes iniciados com esse 
som. Acrescente outros nomes.

2. Chame a atenção dos alunos para o som inicial /v/ das 
palavras VASO, VERA e VIOLETA. Peça que citem outras 
palavras iniciadas por esse som.

3. Escreva na lousa a palavra VACA e trabalhe esta 
sequência:

a) Quantos pedacinhos tem essa palavra? (Dois: VA-CA).
b) Qual o primeiro pedacinho? (VA).
c) Que outras palavras vocês conhecem que começam 

de modo parecido com VA-CA? (Acentue bem o VA, 
ao dizer VACA). 

d) Realize a estratégia de segmentação de sons para que os 
alunos possam compreender como a troca de uma letra 
altera a palavra. Fale cada som da palavra VACA vagaro-
samente /v/, /a/, /c/, /a/ e levante um dedo para cada som 
dito. Depois, fale para os alunos que o primeiro som da 
palavra será trocado pela letra F e ressalte o sem som /f/. 
Segmente o som da palavra formada vagarosamente /f/, 
/a/, /c/, /a/. Se possível, escreva as palavras para os alunos 
observarem a troca das letras iniciais.  

Fique atento: Alguns alunos que ainda não compre-
endem a estrutura das sílabas na formação das pala-
vras não percebem que para escrever a sílaba VA, por 
exemplo, são necessárias duas letras: a letra V mais a 
letra A e acham que cada sílaba deve ser escrita com 
uma única letra. Assim, é fundamental oferecer ativi-
dades para que os alunos reflitam e percebam que 
a quantidade de letras é maior do que a quantidade 
de sílabas.

Propostas de ampliação
Proponha a atividade da ficha Fui à feira, do Material 

Digital para Professor. A atividade pode ser feita oral-
mente e depois por escrito, para que o aluno trabalhe 
suas hipóteses de escrita.

Dica de leitura: BANDEIRA, Pedro. O pintinho do 
vizinho. São Paulo: Moderna, 2013.

Narra a história do nascimento de um pintinho, 
inspirado na cantiga A galinha do vizinho.

Página 155: Letra W

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO03 e 
EI03EO04  EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 e 
EI03EF09  EI03EF01 e EI03EF09.

185

D3-PRE-0044-C7-184-208-MP-G22_AVU.indd   185D3-PRE-0044-C7-184-208-MP-G22_AVU.indd   185 06/10/2020   00:4306/10/2020   00:43



LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E TRACE 
O W NO INÍCIO DAS PALAVRAS.

ANDA, ANDER E 
ILSON BRINCAM 

DE BOLA.
TRACE O W NO NOME DESTA FRUTA.

W
W

w
wW

WANDER
Wander
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LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E TRACE 
 NO INÍCIO DAS PALAVRAS.
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Para início de conversa
Incentive os alunos a falar das brincadeiras de bola 

que conhecem. 

Desenvolvendo a atividade
1. Escreva na lousa e leia com os alunos os nomes que 

aparecem na página: Wander, Wilson e Wanda. Se algum 
aluno tiver o nome iniciado com W, escreva-o na lousa e 
leia. Pode ocorrer que em alguns nomes o W represente 
o som de /v/; em outros, represente o som de /u/.

2. Incentive os alunos a descrever o kiwi. Como é por 
fora e por dentro e qual o sabor dele?

Propostas de ampliação
1. Trabalhe com os alunos nomes próprios de persona-

gens de histórias que eles conheçam. Por exemplo, 
as heroínas Alice, Ariel, Sininho, Rapunzel; os perso-
nagens Simba, Nala e Mufasa de O Rei Leão; Gepeto, 
Grilo Falante, Fada Azul, da história do Pinóquio. 
Solicite que os alunos façam um desenho sobre seu 
personagem favorito.

2. Atividades de composição e decomposição permitem 
aos alunos refletir que as palavras são formadas por 
pedaços menores, as sílabas, que estas são formadas 
por fonemas e que pedaços de uma palavra podem 
ser combinados com pedaços de outras palavras 
formando palavras novas. Assim, os alunos poderão 
levantar hipóteses e refletir sobre a correspondência 

entre a palavra falada e a palavra escrita. Nessa fase, 
ofereça sempre aos alunos oportunidade de fazer 
essas reflexões. 

3. Pergunte se já ouviram falar no camaleão. Escreva na 
lousa a palavra CAMALEÃO e pergunte quantas partes 
tem essa palavra.

Qual a primeira parte? (CA). E a segunda? (MA). A 
terceira? (LE). A quarta? (ÃO). Quantas letras tem a pala-
vra CAMALEÃO? Para isso, separe as letras uma a uma, 
escrevendo-as bem separadas na lousa. Ao contar, diga 
o nome de cada letra: C, A, M, A, L, E, Ã, O.

4. Outra proposta: Vamos tirar LEÃO da palavra CAMA-
LEÃO. O que fica? (CAMA). E agora vamos tirar CAMA 
da palavra CAMALEÃO. O que fica? (LEÃO). Solicite 
que os alunos tentem escrever essa palavra de forma 
espontânea. 

5. Distribua aos alunos a ficha Camaleão, do Material 
Digital para Professor, para formação das palavras.

Página 156: Letra X

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, 
EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG04 e 
EI03CG05  EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET01 e EI03ET05.

 TRACE O Y NO INÍCIO DOS NOMES DAS 
CRIANÇAS. DEPOIS, LIGUE CADA CRIANÇA 
AO SEU IOGURTE PREFERIDO.

X
X

x
x

X

XÍCARA
xícara

BATA PALMAS PARA CADA PARTE DA 
PALAVRA XÍCARA. QUANTAS PARTES SÃO? 

XAVIER, XISTO E XÊNIA SÃO IRMÃOS. 
ENCONTRE E PINTE O NOME DELES NAS 
FRASES A SEGUIR.

NA XÍCARA DE XAVIER 
TEM UM X.

XISTO LAVA A CABEÇA 
COM XAMPU.

XÊNIA ACORDOU! 
XÔ, PREGUIÇA!

TRÊS PARTES: XÍ-CA-RA.
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LAVA A CABEÇA 
COM XAMPU.

FRASES A SEGUIR.

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: G
IZ

 D
E 

CE
RA

156

D2-PRE-0044-C7-154-179-LA-G22.indd   156D2-PRE-0044-C7-154-179-LA-G22.indd   156 01/10/20   21:0901/10/20   21:09

186

D3-PRE-0044-C7-184-208-MP-G22_AVU.indd   186D3-PRE-0044-C7-184-208-MP-G22_AVU.indd   186 06/10/2020   00:4306/10/2020   00:43



Para início de conversa
Para ampliar o vocabulário, pergunte aos alunos 

que objetos de cozinha eles conhecem, além da xícara 
que aparece na página. Anote na lousa as palavras que 
disserem. 

Desenvolvendo a atividade
1. Incentive os alunos a falar outros nomes iniciados 

com o som /x/ e escreva-os na lousa. Caso digam 
nomes como Chagas, Charles, escreva-os na lousa, 
destacando o dígrafo ch e explique que tanto a letra 
x como o dígrafo ch representam o mesmo som /x/.

2. Leia para os alunos o texto da página e pergunte 
o nome dos irmãos e qual deles lava a cabeça com 
xampu. Pergunte aos alunos quais das ações apre-
sentadas nas imagens estão relacionadas à higiene 
do corpo. Espera-se que respondam: tomar banho. 
Questione-os sobre os momentos em que costumam 
realizar diariamente essas ações. Pergunte: em que 
parte do dia escovam os dentes? em que parte do dia 
lavam as mãos? etc.

3. Explique que usamos água e xampu para lavar os 
cabelos, mas isso também pode ser feito com água 
e sabonete.

4. Depois de terem feito as atividades da página, escreva 
na lousa a frase A ASA DA XÍCARA DE XAVIER LEMBRA 
A LETRA X. Peça a um aluno que sublinhe na lousa a 
palavra XÍCARA. Pergunte se sabem o que é a “asa” da 
xícara e explique.

5. Propor aos alunos que criem uma história a partir de 
uma das imagens das páginas. Orientá-los a utilizar 
conceitos básicos de tempo para contar aos colegas 
suas narrativas.

Fique atento: Como já vimos, atividades lúdicas, 
quando bem direcionadas e com intenções pedagó-
gicas bem definidas, geram bem estar físico e emo-
cional para os alunos, além de benefícios didáticos.  
“Nas brincadeiras, as crianças podem desenvol-
ver algumas capacidades importantes, tais como a 
atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Ama-
durecem também algumas capacidades de socializa-
ção, por meio da interação, da utilização e da experi-
mentação de regras e papéis sociais.”

(LOPES, Vanessa Gomes. Linguagem do Corpo e 
Movimento. Curitiba, PR: FAEL, 2006. p. 110.)

Propostas de ampliação
1. Proponha a brincadeira “Asa de xícara”, formando uma 

roda com os alunos a certa distância uns dos outros. 
Você fala: “Xícara de asa esquerda” e eles colocam o 
braço esquerdo na cintura. Você pede depois “Xícara 
de asa direita” e eles colocam o braço direito na cintura. 

“Xícara de duas asas”, eles colocam os dois braços na 
cintura. Vá falando alternadamente as posições. 

2. Em uma roda de conversa, mostre uma xícara e uma 
caneca para os alunos. Motive-os a fazer compa-
rações, dizendo as semelhanças e diferenças que 
observam. 

Ao comparar objetos, os alunos desenvolvem a noção 
de classificação. Por uma questão de segurança, procure 
usar xícaras e canecas de metal ou plástico.

Página 157: Letra Y

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05  
 EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF07.

 TRACE O Y NO INÍCIO DOS NOMES DAS 
CRIANÇAS. DEPOIS, LIGUE CADA CRIANÇA 
AO SEU IOGURTE PREFERIDO.
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Para início de conversa
Converse sobre os produtos feitos de leite: iogurte, 

queijos, requeijão. Quais deles os alunos conhecem? 
Quais preferem?

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que digam o que as crianças que 

aparecem na página estão falando. Essa pista os 
ajudará a ligar cada criança ao sabor de iogurte que 
está pedindo.
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2. Pergunte aos alunos quem tem o nome iniciado pelo 
som /i/. Escreva os nomes na lousa e sugira que citem 
outros nomes iniciados com esse som. Talvez citem 
nomes iniciados com Y ou com I. Explique que essas 
duas letras representam o mesmo som /i/.

3. Pergunte aos alunos: Que outros sabores de iogurte 
ou suco vocês conhecem? Escreva na lousa os sabores 
que citarem.

4. Os alunos perceberão que o som /i/ pode ser grafado 
com a letra Y (Yuri, Yara, Yone) ou I (iogurte).

Fique atento: O primeiro passo para aprender a 
ler e escrever é reconhecer as letras. Mas, mesmo 
antes desses aprendizados a criança já começa a 
escrever seu nome e o nome de algumas coisas que 
lhe são familiares, como o nome das cores, dos pais 
e dos irmãos. Nem todas as crianças aprendem da 
mesma forma. Algumas aprendem rápido, outras 
precisam de repetições. É importante que o apren-
dizado ocorra por meio de atividades lúdicas sig-
nificativas. Brincar com as letras do próprio nome 
é uma atividade que pode ser proposta sempre 
que possível. Oriente os pais a estimular as crian-
ças a assinar os desenhos que fizerem, a fornecer 
letrinhas do alfabeto, facilmente encontradas no 
comércio, para elas brincarem de formar palavras. 
É importante observar se algum aluno tem dificul-
dade para aprender as letras e recorrer a estratégias 
para tornar o aprendizado mais estimulante.

Proposta de ampliação
Proponha um Dia da Brincadeira com a participação 

da família dos alunos. No dia combinado, os familiares 
permanecerão na escola por algum tempo, interagindo 
com os filhos e seus colegas em brincadeiras especial-
mente planejadas para adultos e crianças. Algumas suges-
tões: quebra-cabeças; colagem coletiva em papel-pardo, 
intercalada com carimbos de mãos de adultos e crianças; 
boliche com garrafas PET reaproveitadas e bolas de meia; 
jogo da memória; dominó.

Dica de leitura: CAPPARELLI, Sérgio. 111 poemas 
para crianças. Porto Alegre: L&PM, 2004. 
Coletânea dos melhores poemas do autor, com temas 
do universo infantil.

Página 158: Letra Z

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 
e EI03CG05  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, 
EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09.
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LEIA AS FRASES COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

NAIDE É FILHA DA 
CO NHEIRA .

SE NAIDE FAZ 
BAGUNÇA, 
FICA NGADA.
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Para início de conversa
Ensine aos alunos a música Pintor de Jundiaí e con-

verse sobre as frases da música, a história que ela conta, 
quais personagens aparecem, o que eles fazem etc.

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos se algum deles tem o nome ini-

ciado pelo som /z/. Escreva os nomes na lousa e sugira 
que citem outros nomes iniciados com esse som. 

2. Leia para os alunos o texto da página e faça perguntas 
como: Qual a profissão de Zazá? (Cozinheira). Qual é 
o nome da filha de Zazá? (Zenaide). O que deixa Zazá 
zangada? (A bagunça de Zenaide).

3. Em uma roda de conversa, incentive os alunos a 
contar o que as deixa zangadas.

Fique atento: Observe se algum aluno apresenta 
dificuldade em memorizar a sequência alfabética. 
Investigue a que condições essa dificuldade está 
ligada e promova ações para saná-la. O aluno pode 
ser estimulado de diversas maneiras. Por meio das 
caixas de areia; por meio de músicas, onde o ritmo e 
a repetição ajudam a memorizar a ordem das letras 
do alfabeto; de livros, nos quais cada letra aparece 
associada a um objeto; por meio de recursos tecno-
lógicos, como jogos, disponíveis na internet e vários 
outros. O importante é variar a oferta de estímulos e 
acompanhar o desempenho do aluno.
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Desenvolvendo a atividade
Os alunos podem brincar com o jogo Trilha das 

palavras em duplas, trios ou até sozinhos, para praticar 
a formação de palavras. Antes, os alunos podem pintar 
as figuras da trilha.

Os jogadores precisam de um dado, e cada partici-
pante, de um marcador diferente – por exemplo, uma 
bolinha de papel colorido amassado ou uma tampinha 
plástica colorida.

Como jogar: 
a) Todos os marcadores são colocados na casa INÍCIO. 
b) O primeiro jogador lança o dado e percorre na trilha 

a quantidade de casas sorteada, devendo dizer uma 
palavra que comece com a sílaba da casa em que o 
marcador parar.

c) Se o marcador cair numa casa com estrelinha, o aluno 
deve dizer uma palavra que inicie com a sílaba ou a 
letra inicial do próprio nome. 

d) Se o jogador não souber citar uma palavra, pode 
pedir auxílio a algum colega, que ele escolhe como 
ajudante. 

e) Não vale repetir uma palavra já dita por outro colega. 
O vencedor será aquele que chegar primeiro à 
casa CHEGADA.

Vinheta família: Os alunos podem brincar de Trilha 
das palavras com os familiares.

Fique atento: Alguns alunos podem ter dificuldade 
em “ler” a sílaba inicial ou dizer uma palavra que inicie 
com ela. Intervenha e incentive-os fazendo pergun-
tas que possam dar pistas para que cheguem a uma 
resposta e ganhem autoconfiança. Se eventualmente 
eles não conseguirem lembrar de algum nome que 
comece com a sílaba indicada, reforce a importância 
de suas participações para a brincadeira e estimule-os 
dizendo que na próxima jogada serão mais bem-
-sucedidos. Aproveite a oportunidade para avaliar o 
comportamento dos alunos no trabalho em dupla, 
verificando como eles se relacionam com os colegas.

Proposta de ampliação
Incentive os alunos a escolher e folhear um livro cuja 

história já conheçam. Proponha que se orientem pelo 
título, pelas ilustrações e pela memória que tenham da 
história para tentar identificar palavras conhecidas. Em 
seguida, peça que realizem o registro dessas palavras 
por meio de escrita espontânea. Oriente-as a socializar 
as palavras registradas enquanto você as registra na 
lousa, ampliando, assim, o repertório dos alunos em uma 
atividade coletiva.

Propostas de ampliação
1. Motive os alunos a planejar coletivamente um roteiro 

para encenar a história presente na cantiga Pintor de 
Jundiaí. Auxilie-as a distribuir os papéis e oriente os 
ensaios. A encenação dos alunos pode ser gravada em 
vídeo, com a prévia permissão dos pais.

2. A propósito da profissão de cozinheira presente na 
cantiga Pintor de Jundiaí, sugira aos familiares que 
preparem uma receita com os alunos, explicando 
cada etapa do preparo, sempre com cuidado de 
mantê-las afastadas do fogão e de objetos cortantes 
e perfurantes.

Dica de leitura: PAES, José Paulo; FARKAS, Kiko. Uma 
letra puxa a outra. São Paulo: Claro Enigma, 2010. 
Uma cartilha escrita em versos que já recebeu vários 
prêmios literários.

Página 159: Jogo de trilha

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO03 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03EF01, EI03EF03 e EI03EF07.

TRILHA DAS PALAVRAS!

JOGUE COM UM COLEGA DE ACORDO COM AS 
ORIENTAÇÕES QUE RECEBER.

ES
TÚ

D
IO

M
IL
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Página 160: Cinderela 

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO03 e 
EI03EO07  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF03, EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF08 
 EI03ET03 e EI03ET07.

ESCUTE A HISTÓRIA QUE O PROFESSOR VAI LER.

QUE PALAVRA COMPLETA CADA FRASE? 
LIGUE.

CIRCULE DE A PALAVRA CINDERELA E 

DE A PALAVRA SAPATO OU SAPATOS.

TEXTO ELABORADO PARA A COLEÇÃO.

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

ERA UMA VEZ UMA 
MOÇA CHAMADA 
CINDERELA. ELA 

QUERIA IR AO BAILE 
DO REI, MAS NÃO 

TINHA ROUPA.

UMA FADA DEU A ELA UM LINDO 
VESTIDO E SAPATOS DE CRISTAL. 

MAS AVISOU:

QUANDO IA DAR MEIA-NOITE, 
CINDERELA SAIU CORRENDO E 

PERDEU UM SAPATO.

DEPOIS DE PROCURAR MUITO, 
O PRÍNCIPE ENCONTROU A 

MOÇA QUE PERDEU O SAPATO 
E SE CASOU COM ELA.

VOCÊ TEM DE 
DEVOLVER TUDO 

ANTES DA MEIA-NOITE.

CINDERELA FOI AO BAILE 
E DANÇOU A NOITE TODA 

COM O PRÍNCIPE.
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Para início de conversa
Observando a cena, os alunos podem fazer algumas 

inferências sobre a narrativa. Incentive-os a falar livre-
mente sobre o que observam. Se necessário, ajude-os a 
perceber se a cena se refere ao início, ao meio ou ao final 
da história.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia para os alunos a história completa da Cinderela.

Era uma vez uma moça chamada Cinderela. Ela 

sonhava em ir ao baile no palácio do rei, mas não tinha 

roupa nem sapato de festa.

Uma fada, com pena da moça, deu a ela um lindo ves-

tido e um par de sapatos de cristal. Mas avisou:

“Você tem de devolver o vestido à meia-noite.”

Cinderela foi ao baile e dançou a noite toda com 

o príncipe.

Quando o relógio ia dar meia-noite, cinderela saiu 
correndo e perdeu um sapato.

Depois de procurar muito, o príncipe encontrou a 
moça que perdeu o sapato.

Cinderela casou-se com o príncipe. Eles foram felizes 
para sempre.

(Elaborado para esta obra.)

2. Para ampliar a compreensão dos alunos, converse 
sobre a história, fazendo perguntas como: Qual é o 
nome da personagem principal dessa história? Qual 
era o sonho dela? Quem a ajudou a realizar esse 
sonho? Como? O que acontece na história perto da 
meia-noite? Como o príncipe encontra a moça que 
perdeu o sapato? Que acontecimento da história você 
considera importante? Você já conhecia essa histó-
ria? É a mesma história, ou há algo diferente? Talvez 
aqui os alunos que conhecem a história acrescentem 
os detalhes.

3. A busca de palavras no texto (CINDERELA e SAPATO 
ou SAPATOS) pode ser feita coletivamente. Para isso, 
escreva na lousa uma das frases em que cada uma 
dessas palavras aparece. Leia cada frase em voz 
alta até que apareça a palavra em questão, e então 
sublinhe-a.

4. No texto aparecem as palavras SAPATO e SAPATOS. 
Explique aos alunos a expressão “par de sapatos”. PAR, 
nesse caso, significa DOIS: “Cinderela ganhou um par 
de SAPATOS e perdeu 1 SAPATO”. 

5. Proponha aos alunos a ficha jogo Quantos são?, do 
Material Digital para Professor.

Fique atento: Pode ocorrer de alguns alunos 
demonstrarem vergonha para se expressar ou apre-
sentem alguma dificuldade. Verifique se é uma 
questão de timidez, memória ou dificuldade para 
se expressar. Promova situações para que se mani-
festem e consigam expressar suas opiniões. Valorize 
cada pequena participação.

Proposta de ampliação
O exercício de criar uma história ativa as referências 

textuais e o repertório dos alunos, constituindo uma 
atividade rica e prazerosa. Proponha que os alunos criem 
coletivamente um conto de fadas, inventando persona-
gens e acontecimentos. Conforme a história é criada, você 
pode escrevê-la na lousa. No final, releia com os alunos o 
texto produzido, incentivando-os a mudar o que acharem 
necessário.

Dica de leitura: MELANIE, Joyle. Histórias para 
crianças de 5 anos: contos fantásticos e originais. 
São Paulo: Todolivro, 2012. 
Histórias originais escritas especialmente para crian-
ças da faixa etária, ricamente ilustradas.
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Página 161: Relacionar textos e imagens

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 
e EI03CG05  EI03EF01, EI03EF06, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET07.

OBSERVE O QUE ROSA E JOSÉ ESTÃO FAZENDO.

QUE PALAVRA COMPLETA CADA FRASE? 
LIGUE.

OBSERVE O QUE ROSA E JOSÉ ESTÃO FAZENDO.

QUE PALAVRA COMPLETA CADA FRASE? 

RELÓGIO

MESA

LEITE

COPO

IL
US

TR
AÇ

Õ
ES

: G
IZ

 D
E 

CE
RA

ROSA COLOCOU SUCO NO

JOSÉ TOMA O 

NA PAREDE HÁ UM

O BOLO ESTÁ SOBRE A
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Para início de conversa

1. Pergunte aos alunos o que costumam comer pela 

manhã e digam quais são seus alimentos preferidos. 

Cante com eles a música Meu lanchinho, facilmente 

encontrada na internet.

2. Chame a atenção para o relógio na cena. Um relógio de 

parede na sala de aula seria importante em atividades 

de Numeracia. 

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que descrevam a cena. Ajude-os na 

descrição com perguntas: Vocês acham que a cena 

está acontecendo de manhã ou à noite? Que números 

vocês veem no relógio? O que vocês acham que as 

crianças estão fazendo? Em que local vocês acham 

que elas estão?

2. Leia cada uma das frases para os alunos e peça 
que liguem a imagem da palavra que a completa 
corretamente.
Para cada frase, você pode ler as legendas com eles 

até encontrar a correta. Rosa colocou suco no relógio? 
(Não.) Na mesa? (Não.) E assim por diante.

Fique atento: Alguns alunos podem apresentar difi-
culdades para indicar a palavra correta que completa 
cada frase. Eles podem se encontrar ainda na fase 
pré-silábica e podem ter dificuldade em reconhecer 
as letras e formar palavras. Os alunos ainda estão 
aprendendo a ler e levantando hipóteses sobre a 
língua escrita. Verifique em que fase cada aluno está e 
acompanhe a evolução deles ao longo do ano letivo. 
Se eles ainda não percebem a escrita como uma 
representação do que é falado, sabem que precisam 
de letras para fazer essa representação, mas a escolha 
pode ser alea tória. Observe, ainda, se escrevem na 
horizontal e da esquerda para a direita. Para que os 
alunos evoluam, ofereça sempre livros, revistas, pan-
fletos etc. Solicite que escrevam palavras em diver-
sas situações que se apresentarem em sala de aula; 
mesmo que ainda não saibam ler, desafie-os a fazer 
a leitura de algumas palavras durante as aulas, pro-
ponha sempre que façam a escrita do próprio nome 
assim também como o nome dos colegas de classe.

3. Aproveite as palavras COPO, BOLO, MESA, RELÓGIO 
para fazer a contagem das sílabas em cada uma delas. 
Faça primeiro a separação oral das partes da palavra, 
pronunciando com a turma de forma bem destacada: 
CO-PO. Depois, eles podem dizer a palavra batendo 
palmas e contando cada parte. Repita a contagem na 
lousa, escrevendo a palavra inteira e depois separada 
em partes (sílabas).

4. Proponha ainda: Quem sabe dizer outra palavra que 
comece como BOLO? (Bolacha, boneca, bola, boi, 
boca, bode). Quem sabe uma palavra que comece 
como COPO? (Colher, cola, coelho, comida, cotovelo, 
colar). E agora, uma palavra que comece como MESA? 
(Menino, melado, Melissa, metade, metro, medo). 
Palavras que comecem como RELÓGIO? (Redondo, 
remo, reta, retrato, recado, revista.)

5. Em seguida, diga que agora a atividade é diferente: 
Que palavra rima com COPO? SAPO ou COLA? Para 
auxiliar, escreva na lousa COPO e, em seguida, à 
medida que você fala, escreva também as palavras 
SAPO e COLA.

6. Retome com os alunos a palavra BOLO. Quantos 
pedaços tem a palavra BOLO? (Dois). Qual o primeiro 
pedaço? (BO). E o segundo pedaço? (LO). Registre na 
lousa à medida que eles forem falando: BO-LO, dei-
xando as sílabas separadas. Em seguida. você diz outra 
palavra: LOBO e pergunta: Quantos pedaços tem a 
palavra LOBO? (Dois). Registre na lousa embaixo das 
sílabas de BO-LO: LO-BO. Leia novamente com eles as 
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duas palavras, mostrando que o primeiro pedacinho 
de uma é o segundo pedacinho da outra.

Propostas de ampliação
1. Propor aos alunos que criem coletivamente uma 

história a partir da cena da atividade. Se necessário, 
faça perguntas como: Que nome você daria aos per-
sonagens? Eles são irmãos ou amigos? É de manhã, de 
tarde ou de noite? De que sabor é o bolo? E o suco? 
O que eles vão fazer depois de lanchar? Onde? Com 
quem? Anote na lousa a história que os alunos criaram. 
Depois, é importante ler com os alunos a história.

2. Se achar interessante, ensine os alunos a cantar 
Tumbalacatumba, do cancioneiro popular, que tra-
balha as horas de uma forma divertida. Essa música 
é facilmente encontrada na internet.

3. Proponha aos alunos a ficha Sílabas iniciadas com 
B, do Material Digital para Professor. Nessa ficha, os 
alunos deverão escolher entre as sílabas BA, BE, BI 
ou BU para completar as palavras que nomeiam as 
figuras indicadas.

Página 162: S com som /z/

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 
e EI03EO07  EI03CG05  EI03EF01 e EI03EF09.

COMPLETE AS PALAVRAS COBRINDO AS 
LETRAS PONTILHADAS.

ESCOLHA UMA PALAVRA PARA COMPLETAR 
CADA FRASE.

CASA MESA

TIREI O VASO DA     MESA    .

JOÃO FOI PARA     CASA    .

VAMOS JUNTAR AS PARTES PARA FORMAR 
PALAVRAS?

GA → LO
      GALO      

TA → TU
      TATU      

JA → BU → TI
    JABUTI    

BA → RA → TA
    BARATA    

LU
IS

 W
A

R/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

CA

G
EM

EN
AC

O
M

/S
HU
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CAMI TA

M
A

D
LE

N
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TT
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Para início de conversa
Explique aos alunos que a letra S pode representar 

também um outro som.

1.  Escreva na lousa uma palavra que comece com S – 
por exemplo, SAPO. Peça a elas que repitam o som 
/s/ de sapo.

2. Escreva outra palavra na lousa. Por exemplo: ESCOLA. 
Diga a elas a palavra você está escrevendo. Pergunte: 
Quantos pedaços tem a palavra ESCOLA? (3) Qual o 
primeiro pedacinho? (ES). Peça que repitam o som 
de cada letra desse primeiro pedacinho: /e/ /s/. É o 
mesmo som do S em SAPO? Repita com eles o som 
do /s/ em SAPO e do som do /s/ em ESCOLA para que 
percebam que é o mesmo som.

3. Em seguida, escreva a palavra CASA na lousa e per-
gunte: Quantos pedacinhos tem essa palavra? (2) 
Quais são? (CA SA). Vamos falar o som de cada letra 
da palavra CASA? (/k/ /a/ /z/ /a/) Viram que o S na 
palavra CASA tem o som de /z/? Não há necessidade 
de teorizar aqui. É importante apenas que os alunos 
percebam que o S pode representar dois sons dife-
rentes. Palavras escritas com SS serão apresentadas 
no próximo capítulo.

4. Cante com os alunos as músicas Sapo cururu e Fui 
morar numa casinha, ambas encontradas facilmente 
na internet.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia pausadamente a primeira palavra e oriente os 

alunos a traçar as letras que a completam. Faça o 
mesmo para as demais palavras. Verifique se todos 
os alunos realizam a atividade sem dificuldades e 
resolva eventuais dúvidas. Se necessário, retome o 
som das letras S e Z.

2. Na segunda atividade, os alunos devem escolher 
uma palavra para completar cada frase. Leia com 
eles as palavras CASA e MESA. Em seguida, leia a 
primeira frase com os alunos e peça que escrevam 
a palavra que a completa. Ao completarem a frase, 
leia-a novamente com eles. Repita o procedimento 
para a segunda frase.

Fique atento: Mesmo que os alunos ainda não 
escrevam do modo convencional, é sempre impor-
tante que sejam desafiados a escrever dentro de 
uma situação que tenha sentido, com alguma fina-
lidade. Incentive os alunos, aos poucos, a refletir 
sobre suas hipóteses de escrita e reformulem-nas 
sempre que acharem necessário. Assim, eles vão 
desenvolvendo o processo de escrita de forma 
progressiva.
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Propostas de ampliação
1. Oriente os alunos a recortar de jornais e revistas 

palavras que tenham a letra S para montar um mural. 
Leia com os alunos as palavras recolhidas, explicando 
o significado das desconhecidas. 

2. Para retomar e ampliar o trabalho com as sílabas 
iniciadas com C, proponha aos alunos a ficha Sílabas 
iniciadas com C, do Material Digital para Professor. 
Nessa ficha, os alunos deverão escolher entre as 
sílabas CA, CO, CU, CE ou CI para completar as palavras 
que nomeiam as figuras.

Dica de leitura: XAVIER, Marcelo. Se criança gover-
nasse o mundo. Belo Horizonte: Formato, 2010. 
No mundo imaginado pelo autor, não há violência e 
há muita alegria.

Página 163: Sílabas

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
 EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09.

VAMOS JUNTAR AS PARTES PARA FORMAR 
PALAVRAS?

GA → LO
      GALO      

TA → TU
      TATU      

JA → BU → TI
    JABUTI    

BA → RA → TA
    BARATA    

GALO

A CESTA DE DONA MARICOTA, 
DE TATIANA BELINKY. SÃO 
PAULO: PAULINAS, 2011.

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. 
QUAIS ALIMENTOS SÃO MAIS 
NUTRITIVOS? NOS VERSOS DESSE 
LIVRO, VAMOS DESCOBRIR.

MOMENTO DE LEITURA
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Para início de conversa

Como aquecimento, proponha aos alunos a ficha Qual 
é a sílaba?, do Material Digital para Professor, em que eles 
deverão escolher entre duas sílabas para completar cada 
palavra. Leia pausadamente com os alunos cada palavra 
e como ela ficaria com as duas opções; então, oriente-os a 
escolher a sílaba correta. A seu critério, o aluno pode ligar 
ou escrever a sílaba para completar a palavra.

Desenvolvendo a atividade
Se os alunos fizeram a atividade de aquecimento, 

haverá identificação com a atividade da página.
1. Apresente aos alunos a página da atividade e per-

gunte se sabem dizer o nome das figuras.
2. Deixe que nomeiem as figuras como souberem. Se 

necessário, fale os nomes corretos.
3. Deixe que os alunos falem a respeito dos elementos 

que veem. Se já viram um galo, um jabuti ou um tatu, 
se têm ou não medo de barata.

4. Após essa troca de ideias, proponha que façam a ativi-
dade de formar as palavras, juntando as sílabas em cada 
item. Diga novamente o nome de cada figura, à medida 
que eles forem escrevendo o nome de cada uma. É um 
bom momento para você avaliar o processo de escrita 
dos alunos, respeitando o ritmo de cada criança.

5. Incentive os alunos a escolher um livro do Cantinho 
de leitura. Partindo do que sabem da história, peça 
que a recontem aos colegas, mostrando as ilustrações.

Fique atento: No processo de aquisição da escrita, 
os alunos possuem hipóteses. Inicialmente, na hipó-
tese mais simples, a pré-silábica, a criança não faz 
correspondência entre os segmentos falados e os 
segmentos escritos. Essa correspondência passa a 
ser feita quando a criança passa para a fase de hipó-
tese silábica. Aí, ela começa a associar sons e letras. 
Durante toda a fase pré-escolar, é conveniente que o 
professor consiga identificar quais as hipóteses que 
os alunos têm sobre a escrita e, a partir desse diag-
nóstico, ele possa promover intervenções adequadas. 

Propostas de ampliação
1. Use a ficha Jogo de sílabas, do Material Digital para 

Professor. Nesse jogo, os alunos escolhem as sílabas 
que formam a palavra representada.

2. Mostre aos alunos algumas figuras e faça algumas 
brincadeiras orais. Pode usar figuras do Material Digital 
para Professor que já tenham sido usadas, como a PERA. 
Diga: Eu vou falar a primeira parte da palavra e vocês 
completam: PE. Os alunos devem responder RA e, em 
seguida, falar a palavra completa PERA. Comece com 
palavras de duas sílabas. Depois, se achar conveniente, 
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trabalhe palavras com três sílabas, sempre pedindo ao 
aluno que fale a sílaba que completa a palavra.

3. Use a ficha Sílabas iniciadas com D ou F, do Material 
Digital para Professor, para revisar conteúdo.

4. Sempre que possível, envolva os alunos em brincadeiras 
que trabalhem a associação de voz e movimentos cor-
porais. Além de divertir, essas brincadeiras trabalham 
a lateralidade, o reflexo e a coordenação motora. Uma 
brincadeira desse tipo é a tradicional Meu galo, facil-
mente encontrada na internet, uma canção cumulativa, 
em que elementos vão sendo adicionados na música. 
Os participantes cantam e fazem o gesto correspon-
dente à parte do corpo que o galo quebrou.

Dica de leitura: PENTEADO, Maria Heloísa. Lúcia 
Já-Vou-Indo. São Paulo: Ática, 2009. 
Lúcia é uma lesma que anda muito devagar. Para ir a 
uma festa, tem de sair de casa com uma semana de 
antecedência.

Página 164: Sílabas

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04, 
EI03EO05, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09.

ESCOLHA UMA SÍLABA PARA COMPLETAR 
CADA PALAVRA.

CONHEÇA ALGUNS DITADOS POPULARES 
COM A TURMA DA MÔNICA. CIRCULE O 
DITADO DE QUE VOCÊ GOSTOU MAIS.

ESCREVA A RESPOSTA DA ADIVINHA DO 
SEU JEITO. 

O QUE É, O QUE É?
CURTA OU COMPRIDA,

NARIZ BRILHANTE.

BRILHA, BRILHA,

SOME NUM INSTANTE.
(ADIVINHA.) 

CA

VA

LA

  VA   CINA

VA
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  CA   VALO
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre a importância das 

vacinas, deixando que falem a respeito e contem suas 
experiências. 

2. O personagem Zé Gotinha motiva as crianças nas 
campanhas de vacinação contra a poliomielite. Se 
quiser apresentar aos alunos esse personagem, assista 
com eles ao vídeo a seguir.

ZÉ Gotinha. Produção: Darlan Rosa. 27 jul. 2011. Vídeo 
(5min09s). Disponível em: https://livro.pro/vjp67o. Acesso 
em: 15 set. 2020.

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que descrevam as figuras da primeira 

atividade.
2. Leia com eles o enunciado da primeira atividade e 

peça que escolham a opção que completa a palavra. 
Leia pausadamente todas as opções com eles.

3. Após terem completado a primeira palavra, passe 
para a segunda e faça o mesmo.

4. Leia com os alunos o texto da adivinha. Veja se 
chegam à resposta e incentive-os a registrá-la – 
VELA – do jeito que quiserem. Essa é uma oportuni-
dade para avaliar o processo de escrita dos alunos.

5. Pergunte quem já andou em um veleiro, que é um tipo 
de barco com vela, ou em outro tipo de transporte 
marítimo ou fluvial (barco, balsa, navio, chalana).

6. Cante com os alunos a música Trolinho (Upa, upa, 
upa, cavalinho), de Ary Barroso, facilmente encon-
trada na internet. Incentive-os a cantar a música para 
os familiares e brincar com a adivinha que aprenderam.

Fique atento: É importante oferecer sempre aos 
alunos situações desafiadoras que os levem a refletir 
sobre a própria escrita e o sistema alfabético. Todas as 
atividades propostas podem servir como sondagem 
para o professor levantar a situação de aprendizagem 
de sua turma e, a partir daí, estabelecer objetivos 
e selecionar conteúdos. Não se pode esperar que 
todos os alunos façam as junções das sílabas de forma 
correta, mas isso servirá para o professor acompanhar 
a evolução dos alunos, fazendo a comparação com 
atividades anteriores e, assim, propor atividades que 
promovam a evolução dos alunos.

Propostas de ampliação
1. Use a ficha Sílabas iniciadas com G ou M, do Material 

Digital para Professor. A atividade pode ser feita 
oralmente e depois por escrito.
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2. Brinque de Água e terra com os alunos, traçando no 

chão do pátio uma linha. De um lado será a terra; do 

outro, a água. Todos ficam de um lado, e você impro-

visa uma história que fale de água e terra. A história 

pode falar de um veleiro, como o retratado na página 

do livro. A ideia é improvisar a história inserindo as 

palavras “terra” e “água”. Sempre que você disser 

“terra”, todos têm que pular a linha, ficando no lado 

da terra. Quando disser “água”, todos voltam para 

o outro lado. Quem pular para o lado errado sai da 

brincadeira.

Dica de leitura: ROCHA, Silvina. Mateus e seu gato 
vermelho. São Paulo: Caramelo, 2015. 
O livro conta a história do menino Mateus, que 
desenha um gato alegre que começa a ficar triste. 

Página 165: Ditados populares

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04, 
EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01, EI03EF05 e EI03EF07.

CONHEÇA ALGUNS DITADOS POPULARES 
COM A TURMA DA MÔNICA. CIRCULE O 
DITADO DE QUE VOCÊ GOSTOU MAIS.

REPRODUÇÃO DE HQ GALERIA DOS DITADOS POPULARES, DE 
MAURICIO DE SOUSA, DA REVISTA SAIBA MAIS! SOBRE DITADOS 

POPULARES COM A TURMA DA MÔNICA, N. 84, 2014, P. 33.
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Para início de conversa
Os ditados populares são parte da nossa cultura. 

Pergunte aos alunos se já ouviram em casa algum desses 
ditados e, em caso positivo, o que entendem sobre seu 
significado.

Desenvolvendo a atividade
1. Faça perguntas como: Qual é o tipo de história da 

página? (É uma história em quadrinhos, pois cada 
cena é desenhada em um quadrinho). Quem são os 
personagens da história? (São a Turma da Mônica). 
Quem criou esses personagens? (Mauricio de Sousa). 
Onde está escrito o título da história? Leia com eles 
o título e cada quadrinho, descrevendo as cenas e 
perguntando o que entenderam. Que palavra rima 
com canta? (Espanta). O que significa a onomatopeia 
BUÁÁÁÁÁÁ? (É a representação do choro). 

2. Os alunos podem citar outras onomatopeias que 
conheçam e aprender mais algumas: BAM! – porta 
batendo; GRRR – rugido de leão; CRASH! – objeto de 
vidro se quebrando; SNIF – choro; NHAC – mordida. 

3. Em seguida, os alunos podem ilustrar o ditado popular 
“Uma mão lava a outra”. Os desenhos podem ficar 
expostos na sala de aula ou na escola. Veja outras ati-
vidades com ditados populares nos Blocos regionais 
do Material Digital para Professor.

Fique atento: Os alunos iniciam seu processo de 
letramento pelos gêneros textuais ainda fora da escola. 
Depois, na escola, a criança é apresentada a diferentes 
gêneros textuais de uma forma mais sistematizada, 
mais intencional. Na Educação Infantil é perfeitamente 
possível apresentar aos alunos gêneros textuais varia-
dos, desde que façam sentido para eles e não ultrapas-
sem seu nível de entendimento. Oferecer a eles a opor-
tunidade do contato com essa diversidade favorecerá 
o processo de alfabetização e letramento.

Propostas de ampliação
1. As histórias em quadrinhos geralmente têm um 

enredo dinâmico, uma forma direta de narração e 
ilustrações que podem ser feitas em vários estilos. Ao 
tomar contato com esse gênero textual, os alunos aos 
poucos se apropriam dessa linguagem. 

2. Sempre que possível, mostre a eles estilos variados 
de ilustrações e pinturas, para apurar o olhar artístico.  
A xilogravura, por exemplo, é uma forma de ilustração 
usada na literatura de cordel.

3. Leia a história A raposa e a cegonha, do Material 
Digital para Professor, e compare as características do 
gênero fábula com as da história em quadrinhos.
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3. A atividade da página pode ser feita em dupla. Antes, 
solicite aos alunos que usem material dourado para 
representar a quantidade 15. Verifique se eles usam 
a barrinha para representar o 10. Se isso não ocorrer, 
sugira que façam a troca dos 10 cubinhos por uma barri-
nha. Depois, pode ser feita a seguinte pergunta: E se eu 
acrescentar mais um cubinho, quantos ficam no total?

Desenvolvendo a atividade
1. Mostre aos alunos a figura da página e peça que a 

descrevam. Faça perguntas como: Quantas crianças 
há na cena? O que você acha que estão fazendo? Que 
local é esse? Como é a roupa que as crianças usam? 

2. Em seguida, convide os alunos a contar as bandeirinhas 
da cena. Socialize as estratégias de contagem que 
surgirem. Pergunte a quantidade de bandeirinhas que 
eles veem à esquerda. Depois, a quantidade de ban-
deirinhas à direita. Leia com eles: 10 mais 6 é igual a 16. 

3. Peça que completem a sentença com o número 16 e 
oriente-os a traçar o 16 pontilhado que aparece no 
quadro. Chame a atenção dos alunos para a represen-
tação do 16 com o material dourado. Se eles também 
estiverem utilizando o material, terão chegado à 
mesma representação.

4. Pode-se distribuir aos alunos as notas de real de “men-
tirinha” e pedir que formem a quantidade de 16 reais 
com essas notas. Podem surgir várias composições. 
Socialize-os e desafie-os a tentar uma composição de 
16 diferente da que fizeram.

5. Leia com os alunos a última atividade da página e 
solicite a eles que calculem o preço do frango com 
farofa. Aproveite para perguntar se eles gostam desse 
prato da culinária.

Fique atento: As festas juninas costumam ser um 
momento esperado pelas crianças e seus elementos 
podem ser explorados em vários momentos do ano. 
Aqui, a contagem de bandeirinhas, que geralmente 
enfeitam o “arraial”, serve como mote. Pode-se apro-
veitar para recordar as músicas típicas da ocasião. 
Quando a atividade de aprendizagem envolve o 
lúdico, o aluno  apreende a estrutura da brincadeira 
ao mesmo tempo que constrói em seu pensamento 
os conceitos foco da atividade. E para construir o con-
ceito de número, nada melhor do que a contagem. 
Identifique se há barreiras que impeçam o aluno 
de aprender e busque alternativas para atender as 
necessidades e individualidades de cada aluno.

Propostas de ampliação
1. Para explorar o tema, use a ficha Conte a história da 

bandeirinha, do Material Digital para Professor. Você 
pode usar a ficha Flores e vasos, do Material Digital para 
Professor, para as quantidades 15 e 16.

Dica de leitura: COLASANTI, Marina. Uma ideia 
toda azul. São Paulo: Global, 1999.
Livro de contos que se passam em lugares imaginá-
rios com personagens como reis, rainhas, princesas, 
unicórnios, gnomos e fadas.
ZIRALDO. O Menino Maluquinho. São Paulo: Melho-
ramentos, 2010.
Essa história ilustrada narra as aventuras do Menino 
Maluquinho, que gosta de inventar brincadeiras e 
apronta muita confusão.

Página 166: Número 16

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO04, EI03EO06 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF02 e EI03EF07.

OBA! TEM FESTA JUNINA NA ESCOLA!

QUANTAS BANDEIRINHAS JÁ FORAM 
FEITAS? PINTE E CONTE.

10 MAIS 6  SÃO 16 

10 + 6 = 16             

CALCULE QUANTO CUSTA O FRANGO COM 

FAROFA NA FESTA JUNINA.

NA DANÇA DO FREVO, O QUE NÃO PODE FALTAR 
SÃO AS SOMBRINHAS COLORIDAS. 

QUANTAS SOMBRINHAS A LOJA DA FOLIA 
TEM PARA VENDER?

10 + 7 = 17             

PARA SABER O PREÇO DE CADA , 
CALCULE O TOTAL EM REAIS.

17             REAIS16             REAIS
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Para início de conversa
1. Em época de festa junina, é costume enfeitar escolas 

com bandeirinhas coloridas. Mas elas também podem 
enfeitar outras festas. Para motivar aos alunos, cante 
com eles algumas músicas de festa junina: Pula a 
fogueira, Cai, cai, balão, Capelinha de melão. 

2. Explique que balões podem provocar incêndio e sol-
tá-los é proibido por lei.
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2. Uma brincadeira interessante para trabalhar conta-
gem e sequência numérica é o Jogo das quantida-
des. Coloque tampinhas em sacolinhas em quantida-
des de 8 a 16, por exemplo. Cada aluno sorteia uma 
sacolinha e conta a quantidade de tampinhas. No 
pátio da escola, trace com giz uma roda numerada 
com números de 8 a 16, não necessariamente na 
ordem, deixando os números bem espaçados, com 
espaço suficiente para ser ocupado por uma criança. 
Quando você indicar (com palmas, apito ou outro sinal 
combinado), cada aluno deve se posicionar no espaço 
que tem o número correspondente à quantidade de 
tampinhas de sua sacola. Depois as sacolas são reco-
lhidas, misturadas, e a brincadeira recomeça.

Página 167: Número 17

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, 
EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07.

10 MAIS 7  SÃO 17 

NA DANÇA DO FREVO, O QUE NÃO PODE FALTAR 
SÃO AS SOMBRINHAS COLORIDAS. 

QUANTAS SOMBRINHAS A LOJA DA FOLIA 
TEM PARA VENDER?

10 + 7 = 17             

PARA SABER O PREÇO DE CADA , 
CALCULE O TOTAL EM REAIS.

17             REAIS
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre o frevo: Quem já 

ouviu falar de frevo? Quem já viu uma apresen-
tação dessa dança? Característico do Carnaval de 
Pernambuco, o frevo geralmente se dança com 

uma sombrinha colorida. Na internet encontram-se 
vídeos mostrando o frevo. 

2. Verifique também o que os alunos entendem por loja. 
É nesses locais que geralmente vamos quando quere-
mos adquirir alguma mercadoria. (Embora hoje em dia 
muitas compras sejam realizadas pela internet, as lojas 
físicas ainda fazem parte nosso cotidiano). Pergunte 
se eles lembram do último produto que foi comprado 
para eles em alguma dessas lojas (uma peça de vestuá-
rio, um alimento etc.). Explique para os alunos que as 
lojas geralmente têm um nome. Pode ser que eles se 
lembrem do nome de alguma loja da cidade. 

Desenvolvendo a atividade
1. Converse com os alunos sobre o nome do estabele-

cimento: Loja da Folia. Explique que folia é o nome 
de uma dança, mas também significa “farra”, “brinca-
deira animada”. Os alunos podem usar a imaginação 
para dizer o que acham que a loja vende, além das 
sombrinhas.

2. Oriente os alunos a contar inicialmente a quantidade 
de sombrinhas que eles veem à esquerda na vitrine 
e, em seguida, a quantidade que eles veem à direita.

3. Leia com os alunos a frase: 10 sombrinhas mais 7 som-
brinhas é igual a 17 sombrinhas. Oriente os alunos a 
completar no livro o total 17.

4. Oriente os alunos a traçar o 17 pontilhado que aparece 
no quadro. Chame a atenção também para a repre-
sentação do 17 com o material dourado.

5. Sugira aos alunos que formem a quantidade 17 reais 
com as notas de real de “mentirinha”. 

Fique atento: As brincadeiras permitem que os 
alunos vivenciem experiências únicas. Brincando, 
experimentam uma sensação de prazer e vão apren-
dendo naturalmente, quase sem perceber. Algumas 
brincadeiras vão agradar alguns alunos mais do que 
outros, isso é normal. Os interesses e motivações 
são muito pessoais. Mas é importante garantir que 
todos se envolvam nas brincadeiras e troquem expe-
riências entre si. Respeite as preferências e busque 
alternativas se observar que alguns alunos enfrentam 
barreiras ao brincar ou fazer as contagens sugeridas.

Propostas de ampliação
1. Solicite aos alunos que encontrem maneiras de 

compor 17 reais com notas e moedas de real.
2. Retome as cantigas Fui ao mercado e Mestre André, 

facilmente encontradas na internet, e que falam sobre 
estabelecimentos comerciais. Os alunos poderão 
acompanhar o ritmo da música usando os instrumen-
tos criados no capítulo anterior.
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3. As fichas Sombrinha colorida, Passos do frevo e 
Contagem da sombrinha, disponíveis no Material 
Digital para Professor, trabalham noções de Numeracia 
para explorar com os alunos.

4. Seria interessante mostrar aos alunos o livro Desven-
dando a orquestra de frevo, de Márcio Coelho e 
Ana Favaretto (Belo Horizonte: Formato, 2019). Nesse 
livro, os alunos poderão conhecer os instrumentos 
que fazem parte de uma orquestra de frevo e saber 
como eles funcionam.

Página 168: Número 18

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, EI03EO04, 
EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET07.

A LOJA DA FOLIA TAMBÉM VENDE MÁSCARAS. 

QUANTAS MÁSCARAS ELA TEM 
PARA VENDER?

10 + 8 = 18             

CALCULE O VALOR DE CADA .

18             REAIS

HOJE A FESTA É DO BOI-BUMBÁ. OS 
FOLIÕES MANDARAM LAVAR AS FANTASIAS 
NA LAVANDERIA.

CONTE E ESCREVA QUANTAS FANTASIAS 
SERÃO LAVADAS.

10 + 9 = 19             

CALCULE QUANTO A LAVANDERIA COBRA 
PARA LAVAR CADA FANTASIA.
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre o Carnaval. É possível 

que já tenham visto pessoas fantasiadas e com máscaras 
no Carnaval. Deixe que falem o que sabem a respeito.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, é interessante retomar com os alunos o 

nome do estabelecimento. Veja se eles reconhecem 
que é a mesma LOJA DA FOLIA da atividade anterior.

2. Oriente os alunos a contar as máscaras da ilustração 
e registrar o total encontrado. Promova a socialização 
das diferentes estratégias de cálculo que eles utilizarem.

3. Solicite aos alunos que formem duplas para inventar 
um modo de representar a quantidade 18 com mate-
rial dourado ou outro material de contagem (tampinha 
de garrafa PET, por exemplo).

Fique atento: O mote é uma loja que vende más-
caras carnavalescas. As marchinhas de Carnaval 
podem ser retomadas aqui, assim como em vários 
momentos do ano. Observe se os alunos demons-
tram interesse pela atividade. Verifique como eles 
fazem a contagem para descobrir a quantidade total 
de máscaras. Promova a troca de estratégias entre 
os alunos. Procure caminhos para motivá-los, tente 
detectar possíveis dificuldades e busque alternativas 
que vão mais ao encontro dos interesses deles.

Propostas de ampliação
1. Uma possibilidade de ampliar esse trabalho é soli-

citar aos alunos que encontrem outras maneiras de 
compor 18 reais com as notas e moedas de real. Há 
várias possibilidades.

2. Se achar oportuno, ensaie com a turma algumas 
marchinhas de Carnaval, como A jardineira, de Hum-
berto Jovino, e Allah-la-ô, de Haroldo Lobo, facil-
mente encontradas na internet.

3. Aproveite para brincar de Carnaval com a turma, 
usando as máscaras feitas conforme a ficha Más-
caras de Carnaval, do Material Digital para Profes-
sor. Também pode-se explorar a atividade da ficha 
Confete e serpentina, que trabalha a coordenação 
motora e rimas de maneira lúdica. Nessa última ficha, 
explore a quadrinha e peça aos alunos que circulem 
a palavra CARNAVAL; em seguida, peça que pintem a 
palavra que rima com ela (LEGAL).

Página 169: Número 19

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, 
EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, 
EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06 e EI03EF07  EI03ET07.

198

D3-PRE-0044-C7-184-208-MP-G22_AVU.indd   198D3-PRE-0044-C7-184-208-MP-G22_AVU.indd   198 06/10/2020   00:4306/10/2020   00:43



HOJE A FESTA É DO BOI-BUMBÁ. OS 
FOLIÕES MANDARAM LAVAR AS FANTASIAS 
NA LAVANDERIA.

CONTE E ESCREVA QUANTAS FANTASIAS 
SERÃO LAVADAS.

10 + 9 = 19             

CALCULE QUANTO A LAVANDERIA COBRA 
PARA LAVAR CADA FANTASIA.

19             REAIS
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Para início de conversa
1. Converse com a turma sobre a festa do boi-bumbá. 

Pode-se complementar as informações que os alunos 
tiverem, explicando que o bumba meu boi, também 
chamado de boi-bumbá, é uma dança tradicional 
brasileira típica das regiões Norte e Nordeste, mas é 
dançada em todas as partes do país. Se possível, mostre 
aos alunos fotos de uma fantasia de boi-bumbá. 

2. Pode-se também cantar com os alunos a música 
Pombinha branca, da cultura popular, facilmente 
encontrada na internet. Pergunte também aos alunos 
se sabem o que é uma lavanderia. Explique que 
lavanderias são lojas de pessoas que lavam e passam 
roupas para outras pessoas.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a contar e registrar como souberem 

o total de fantasias de boi-bumbá da ilustração. 
2. Os alunos podem traçar o 19, além de observar a 

representação dessa quantidade feita com o mate-
rial dourado. 

3. Explore também as estratégias que os alunos usaram 
para calcular o valor que a lavanderia cobra para lavar 
cada fantasia. Socialize as respostas.

Fique atento: Para trabalhar com os fatos fundamentais 
da adição, explore os dedos das mãos para juntar e acres-
centar formando novas quantidades. Faça novos questio-
namentos, diferentes dos que foram propostos no livro 
e peça aos alunos que usem os dedos das mãos para 
fazer as representações das adições. Registre no quadro 
as sentenças matemáticas para que os alunos associem 
o sinal de + às ideias de juntar e acrescentar. Levante os 
interesses da turma e ofereça atividades diversificadas. 
Identifique possíveis dificuldades e busque alternativas 
que solucionem a falta de interesse e superem barreiras 
que dificultem a aprendizagem.

Propostas de ampliação
1. Como sugestão, os alunos formam grupos para 

criar um modo de representar a quantidade 19 com 
material dourado, explorando várias possibilidades. 
Por exemplo 10 + 9, 11 + 8, entre outras.

2. Cante com a turma a música O meu boi morreu com 
os versos referentes ao estado do Brasil em que a 
escola se encontra.

3. Outra sugestão interessante é trabalhar com a turma 
a ficha Conte a história do boi-bumbá, do Material 
Digital para Professor. Imprima algumas fichas e 
distribua a grupos de alunos sentados em roda para 
apreciar a história. Peça que digam se sabem do que 
a história trata. O que representam as fantasias? Deixe 
que eles falem livremente sobre suas impressões. 

a) Peça a eles que contem quantas fantasias eles veem 
na história e quantas são as crianças.

b) Sugira a criação coletiva de uma história. Os alunos 
vão contando a história que imaginaram e você vai 
registrando na lousa. Ao final, é importante fazer a 
leitura da história que eles criaram. 

4. Motive os alunos a planejar coletivamente um roteiro 
com a história narrada na cantiga Pombinha branca, 
para que encenem. Ajude-os a definir o contexto, os 
personagens e a estrutura da história. A encenação 
dos alunos pode ser gravada em vídeo, com a prévia 
permissão dos pais.

Página 170: Número 20

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO04, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03EF01  EI03ET07.
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QUANTAS PRINCESAS SERÃO COROADAS 
NA FESTA DA UVA? CONTE AS COROAS 
E ESCREVA.

10 + 10 = 20             

PARA SABER QUANTO CUSTA O INGRESSO 
PARA A FESTA DA UVA, CALCULE A 
QUANTIA EM REAIS.

A TURMA FARÁ UMA APRESENTAÇÃO DA 
DANÇA PEZINHO.

LIGUE PARA FORMAR AS DUPLAS DE 
CRIANÇAS PARA ESSA APRESENTAÇÃO.

QUANTAS CRIANÇAS SÃO?

QUANTOS PARES DE CRIANÇAS VOCÊ 
FORMOU?

20 CRIANÇAS.

10 PARES.
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Para início de conversa
Converse com os alunos sobre a Festa da Uva. Já 

ouviram falar? Já foram a alguma? Comente que a Festa 
da Uva acontece em alguns lugares do Brasil (São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e 
Bahia). Para entrar na festa as pessoas compram ingresso 
e lá podem comprar uva e outros produtos feitos com 
uva (vinho, geleias, doces). Festa da uva tem rainha e tem 
princesa, que u sam coroas e faixas.

Desenvolvendo a atividade
1. Auxilie os alunos a fazer a contagem e o registro do 

total de coroas das princesas da Festa da uva apresen-
tadas na ilustração.

2. Os alunos podem traçar o 20 e observar a represen-
tação dessa quantidade com o material dourado.

3. Explore as estratégias dos alunos para calcular o preço 
do ingresso da festa. Incentive-os a socializar suas 
estratégias com os colegas.

Fique atento: Como já vimos, a contagem é um meio 
que facilita a construção do conceito de número. 
Observe como os alunos fazem a contagem das 
coroas na página. Acompanhe a contagem para ver 
se eles não “se perdem”. Verifique se eles precisam 
de ajuda e se os colegas colaboram entre si. Observe 
as hipóteses que levantam para chegar ao vinte. Tra-
balhe com outras situações de contagem observando 
as estratégias usadas. Valorize sempre as hipóteses 
levantadas pelos alunos e identifique barreiras de 
qualquer natureza que estejam impedindo algum 
aluno de participar da atividade e aprender.

Propostas de ampliação
1. Aproveite a ocasião para retomar com a turma a par-

lenda Fui à feira. Proponha que criem uma melodia 
para a parlenda.

2. As fichas Uvas escondidas e Vindima, disponíveis no 
Material Digital para Professor, podem ser utilizadas 
para ampliar o trabalho com a atividade da página.

3. Para aprofundar o tema e ampliar o vocabulário dos 
alunos, converse com eles sobre a diferença entre 
ingresso (ou entrada) e convite. Geralmente, o convite 
não é pago. Em alguns lugares fala-se em entrada 
franca ou gratuita. Nesse caso, como o próprio nome 
diz, não é preciso pagar para participar.

4. O raciocínio lógico e o cálculo mental podem ser 
trabalhados solicitando aos alunos que, usando 
o dinheiro de “mentirinha”, encontrem diferentes 
maneiras de compor 20 reais com as notas e moedas 
do nosso sistema monetário. Por exemplo: 10 reais + 
5 reais + 5 reais, entre outras possibilidades.

5. Se achar interessante, explore a ficha Contagem 
com Material Dourado, do Material Digital para 
Professor para trabalhar a contagem das quanti-
dades até 20.

Página 171: Formando pares

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04, 
EI03EO05, EI03EO06 e EI03EO07  EI03CG01, 
EI03CG03 e EI03CG05  EI03EF01 e EI03EF09 
 EI03ET07.
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A TURMA FARÁ UMA APRESENTAÇÃO DA 
DANÇA PEZINHO.

LIGUE PARA FORMAR AS DUPLAS DE 
CRIANÇAS PARA ESSA APRESENTAÇÃO.

QUANTAS CRIANÇAS SÃO?

QUANTOS PARES DE CRIANÇAS VOCÊ 
FORMOU?

20 CRIANÇAS.

10 PARES.

G
IZ

 D
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RESPOSTA PESSOAL. 
OS ALUNOS PODEM 

ORGANIZAR AS DUPLAS 
COMO QUISEREM, 

LIGANDO AS CRIANÇAS 
DA COLUNA DA 

ESQUERDA ÀS CRIANÇAS 
DA COLUNA DA DIREITA.       
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Para início de conversa
Aproveitar para cantar com a turma a cantiga tradicional 

gaúcha Pezinho. Na internet é possível encontrar vários 
vídeos com a coreografia dessa dança.

Desenvolvendo a atividade
Após observarem a cena da página, oriente os alunos 

a ligar cada par e, depois, fazer as contagens solicitadas, 
trabalhando individualmente ou em dupla. Em seguida, 
podem compartilhar as estratégias usadas para resolver 
a situação-problema proposta.

Fique atento: A contagem é um recurso facilitador 
na construção do conceito de número. Observe se 
todos os alunos se envolvem igualmente na atividade. 
Procure caminhos para motivá-los, tente detectar 
possíveis dificuldades e ofereça alternativas.

Propostas de ampliação
1. Incentive os alunos a formar pares na sala para dançar 

a música. Veja um vídeo com apresentação dessa 
dança feita por crianças. 

DANÇA do pezinho. Produção: ivadmaia. 
3 out. 2009. Vídeo (2min59s). Disponível em: 

https://livro.pro/uy3w43. Acesso em: 15 set. 2020.

É hora do show: Ensaie a dança com os alunos para 
apresentar aos familiares. É importante incentivar os 
alunos a valorizar as características de seu corpo e 
do corpo de seus colegas, respeitando as diferenças.

2. A ficha Pares na dança, do Material Digital para Pro-
fessor traz atividade de recorte e cole formando pares.

3. Para trabalhar a sequência de 1 a 20, use a ficha Ligue-
-pontos até 20, do Material Digital para Professor.

Página 172: Dobro (moedas)

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO0  EI03CG01 e EI03CG05  EI03EF01 e 
EI03EF07  EI03ET01, EI03ET05 e EI03ET07.

DE MOEDA EM MOEDA, AS CRIANÇAS ENCHEM 
SEUS COFRINHOS.

2 MAIS 2 SÃO 4.
O DOBRO DE 2 É 4.

AGORA, DESENHE NO COFRINHO VAZIO 
O DOBRO DE MOEDAS DO PRIMEIRO 
COFRINHO.  

3 MAIS 3 SÃO 6             .

O DOBRO DE 3 É 6             .

CIRCULE O DADO QUE MOSTRA OS PONTOS 
QUE ANA QUER TIRAR. 
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TENHO DUAS MOEDAS.
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Para início de conversa
Sempre que possível, é importante conversar com os 

alunos sobre o dinheiro. Verifique qual a percepção que 
eles têm do valor do dinheiro, para que ele serve, como 
pode ser obtido, como economizá-lo. Deixe que troquem 
ideias e compartilhem experiências. 
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Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente motive os alunos a comparar os dois 

porquinhos da página. Incentive-os a descrever as 
semelhanças e diferenças observadas.

2. Leia a situação-problema com a turma, dando desta-
que para as perguntas propostas.

3. Oriente os alunos a fazer as contagens solicitadas, 
individualmente ou em dupla. Incentive-os a sociali-
zar com os colegas as estratégias de resolução.

4. Verifique se compreenderam o conceito de dobro.

Propostas de ampliação
1. Para explorar o conceito de dobro, proponha à turma 

o jogo Encontre o dobro. Para isso:

a) Os alunos em duplas devem receber uma cartela 
como esta com números pares (a cartela pode ter 
pontinhos em vez de algarismos).

2  4  6

8 10 12

b) Cada um deve ter pelo menos 6 fichas, que podem 
ser bolinhas de papel ou tampinhas de garrafa 
PET. O importante é que sejam de cores diferentes 
para cada um.

c) O aluno da vez joga o dado e deve colocar uma de 
suas fichas no número que representa o dobro do 
valor que ele tirou e passa a vez para o outro jogador. 
Quando a casa já estiver ocupada por uma de suas 
fichas ou ficha do colega, o aluno passa a vez. Ganha 
quem ocupar mais casas. Se o jogo terminar empa-
tado, faz-se outra rodada.

d) Cada aluno pode jogar com uma cartela e ganhar o 
jogo quem preencher a sua primeiro.

2. Os princípios de economia e poupança são importan-
tes na educação financeira das crianças. Leia com os 
alunos a cartilha em forma de gibi disponível no link: 

DINHEIRO custa dinheiro. Programa de Educação 
Financeira do Banco Central do Brasil. Disponível em: 

https://livro.pro/3mbj3e. Acesso em: 15 set. 2020.

3. Se achar conveniente, explore com os alunos os 
seguintes ditados populares: “Tempo é dinheiro”; 
“De grão em grão a galinha enche o papo”; “Vão-se 
os anéis, ficam os dedos”. Se quiser trabalhar os sig-
nificados desses ditados, acesse:

TANCREDI, Silvia. 30 ditados populares e seus 
significados. Brasil Escola. Disponível em: https://

livro.pro/tr8quu. Acesso em: 15 set. 2020.

Página 173: Letra L

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01, EI03EF03 e 
EI03EF08  EI03ET07.

AS CRIANÇAS ESTÃO JOGANDO DADO.

CIRCULE O DADO QUE MOSTRA OS PONTOS 
QUE ANA QUER TIRAR. 
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EU QUERO 
TIRAR O DOBRO.EU TIREI 3.

A MENINA, O COFRINHO E 
A VOVÓ, DE CORA CORALINA. 
SÃO PAULO: GLOBAL, 2008.

A AVÓ FAZIA DOCES PARA 
VENDER E PRECISAVA DE UMA 
GELADEIRA. A NETA MOSTROU 
QUE PODIA AJUDAR. 

MOMENTO DE LEITURA
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Para início de conversa

1. Pergunte aos alunos o que entenderam da ideia 

de dobro na atividade anterior. Se ainda restarem 

dúvidas, retome o conteúdo. Embora já tenha sido 

bastante utilizado, verifique se todos os alunos estão 

bem familiarizados com o dado.

2. Proponha novamente o jogo Encontre o dobro, 

explorado na última atividade, para ajudar os alunos 

a assimilar essa ideia. Explore também as variações 

indicadas desse jogo.
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Desenvolvendo a atividade

1. Inicialmente, pode-se fazer a leitura da cena com a 

turma, dando destaque aos balões de fala. Pergunte 

quantos pontos o menino tirou no dado. Em seguida, 

leiam o balão de fala da menina. Assim, os alunos 

poderão concluir naturalmente que o dobro de 3 é 6.

2. Proponha aos alunos a leitura do livro A menina, o 

cofrinho e a vovó, de Cora Coralina.

Fique atento: Procure identificar barreiras que 

possam impedir os alunos de participar dos jogos e 

brincadeiras. Respeitando as diferenças individuais 

de cada aluno, procure identificar dificuldades e pro-

ponha outras atividades ou recursos que favoreçam o 

envolvimento de todas os alunos igualmente. 

Propostas de ampliação

1. O jogo Dobro do dobro estimula o cálculo mental de 

maneira lúdica. Para jogá-lo:

a) Faça com os alunos cartões com números de 1 a 20, 

todos do mesmo tamanho.

b) Os cartões devem ser embaralhados sobre a mesa, 

com o número voltado para baixo. 

c) Cada criança deve sortear um cartão e guardar o 

número sorteado para si.

d) Ao seu comando, todos devem procurar seu par, for-

mando o dobro dos números.

e) Ao final, os alunos perceberão naturalmente que os 

cartões 5, 10 e 20 podem ficar juntos, por exemplo, 

pois 10 é dobro de 5 e 20 é dobro de 10. Assim como 

os cartões 1, 2, 4, 8 e 16, por exemplo. Agrupam-se 

também os cartões 3, 6 e 12. Já os cartões 7 e 14 formam 

uma dupla apenas, assim como os cartões 9 e 18.

Algumas perguntas que podem ser feitas a partir dos 

agrupamentos feitos pelos alunos: Por que vocês se jun-

taram assim? Qual é o dobro de 5? E o dobro de 10? Assim 

por diante, explore os demais agrupamentos.

2. Com material dourado, sugira aos alunos que repre-

sentem, por exemplo, o dobro de 7 cubinhos; 10 cubi-

nhos, e assim por diante. Nesses casos, convém 

estimular os alunos a fazer a troca de 10 cubinhos 

por uma barrinha, sempre que possível. Assim eles 

percebem a representação dos números (dezena, 

unidade) com o material dourado.

Página 174: Metade

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO03 e EI03EO04 
 EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF01 e EI03EF07  EI03ET01 e EI03ET07.

A PIZZA CUSTA 
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QUAL É A METADE DESSE VALOR? 

QUEM NÃO GOSTA DE PIZZA?
CADA PIZZA FOI DIVIDIDA EM PARTES IGUAIS.

MARQUE COM UM X A PIZZA QUE ESTÁ 
DIVIDIDA EM DUAS METADES.

PINTE DE  A METADE DAS BOLHINHAS 
QUE PEDRO FEZ.

QUANTAS BOLHINHAS VOCÊ PINTOU?X
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Para início de conversa

1. Converse com os alunos sobre a pizza. Pergunte se já 
comeram, se gostam, qual o sabor preferido. Converse 
também sobre alimentação saudável, com frutas, 
legumes e verduras.

2. Para abordar o conceito de metade e saber se os 
alunos entendem que “metade” é “dividir ao meio” 
ou “dividir meio a meio”, proponha o seguinte desafio: 

Tenho 4 balas e quero dividir meio a meio entre João 
e Maria, ou seja, quero dar metade das balas para João e 
metade para Maria. Como vocês fariam isso?

Deixe que levantem hipóteses e troquem ideias sobre 
a questão. Em seguida, distribua à metade dos alunos um 
número par de cubinhos do material dourado. Proponha 
a eles que deem metade dos cubinhos que receberam a 
um colega que ficou sem cubinho. 
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Procure sanar as dúvidas dos alunos nessa conversa 
inicial sobre as ideias de repartir ao meio, dividir meio a 
meio ou obter a metade.

Desenvolvendo a atividade
Como sugestão, leia inicialmente a situação-problema 

com os alunos. Pergunte como eles fariam para dividir 
uma pizza meio a meio. Em seguida, peça que resolvam 
a segunda situação proposta. Se quiserem, poderão usar 
o dinheiro de “mentirinha” para reproduzir a situação.

Fique atento: Os alunos podem vivenciar situações 
de repartir em partes iguais, dividir ao meio, usando 
objetos reais ou modelos feitos com massinha de 
modelar. Verifique se todos os alunos se envolvem 
da mesma forma na atividade ou se há barreiras que 
impedem que interajam com os colegas. Observe 
também se o conceito de metade foi assimilado pelos 
alunos. Identifique as dificuldades e proponha ativi-
dades alternativas que favoreçam a participação de 
todos, ainda que considerando que os alunos são 
diferentes uns dos outros.

Propostas de ampliação

1. Se achar conveniente, explore concretamente o 
cálculo da metade de outros números até 20. Dis-
tribua material dourado entre os alunos e peça 
que separem, por exemplo, 18 cubinhos. Solicite a 
eles que dividam os 18 cubinhos em dois grupos de 
mesma quantidade. Em seguida, pergunte quantos 
cubinhos ficaram em cada grupo.

2. O livro Fadas, pizzas e saladas, de Regina Carvalho 
(São Paulo: Atual, 2004), conta a história de uma prin-
cesa que recebe a ajuda de uma fada madrinha muito 
especial para encontrar seu príncipe encantado. 
Leia-o com os alunos.

Página 175: Metade (bolinhas)

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e 
EI03CG05  EI03TS01 e EI03TS02  EI03EF01 
e EI03EF07  EI03ET01, EI03ET02, EI03ET03, 
EI03ET04 e EI03ET07.

APRENDA A FAZER BOLHINHAS DE SABÃO COM AS 
ORIENTAÇÕES QUE VAI RECEBER DO PROFESSOR.
A PARTE INTERNA DAS BOLHINHAS É CHEIO DE AR.

PINTE DE  A METADE DAS BOLHINHAS 
QUE PEDRO FEZ.

QUANTAS BOLHINHAS VOCÊ PINTOU? 5

IL
U

ST
RA

ÇÕ
ES

: I
LU

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

175

D2-PRE-0044-C7-154-179-LA-G22.indd   175D2-PRE-0044-C7-154-179-LA-G22.indd   175 01/10/20   21:0901/10/20   21:09

Para início de conversa
1. Prepare junto com os alunos a mistura para brincar 

com água e sabão. Para isso, prepare antecipada-
mente uma bacia misturando delicadamente:

• ½ xícara de detergente líquido

• 5 xícaras de água

• 2 colheres (sopa) de glicerina.

O ideal é que cada aluno tenha um aro, de modo 
que todos possam brincar. Os aros podem ser feitos em 
tamanhos diferentes, moldando-os em arame. Durante 
a brincadeira, incentive os alunos a comparar o tamanho 
das bolhas; fazer vento com as mãos para impulsionar 
as bolhas e olhar através delas; ver quem faz uma bolha 
que dure mais tempo. Conforme brincam, incentive-os a 
contar quantas bolhas conseguem fazer.

Fique atento: Ao lidar com sabão ou detergente, 
convém ficar atento para evitar que os alunos façam 
a ingestão do líquido.
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Desenvolvendo a atividade
Depois da brincadeira com bolhas de sabão, incentive 

os alunos a fazer a contagem das bolhas que o menino da 
cena fez. A partir dessa contagem, os alunos devem pintar 
metade das bolhas que aparecem na página. Oriente-os 
a registrar como souberem quantas bolinhas pintaram.

Fique atento: A brincadeira com bolinhas de sabão 
motiva os alunos propondo uma situação de cálculo 
da metade. Proponha outras brincadeiras em que 
seja possível explorar essa ideia, pois o lúdico é uma 
das maneiras mais eficientes de motivar os alunos e 
levá-los a refletir e fazer descobertas. Deixe que os 
alunos interajam, troquem ideias e estratégias de 
resolução. Para que o aprendizado ocorra é preciso 
haver a combinação das ações de buscar, interagir 
e se apropriar.

Propostas de ampliação
1. Mostre novamente para a turma o vídeo da música 

Bolinha de sabão, já sugerido no capítulo anterior, 
em que os artistas do grupo Palavra Cantada fazem 
sons curiosos com a boca. 

BOLINHA de sabão. Produção: Palavra Cantada Oficial. 
13 mar. 2014. Vídeo (1min36s). Disponível em: https://livro.
pro/n3ybp9. Acesso em: 15 set. 2020. Cada vez que assis-
tem ao vídeo, as crianças descobrem maneiras diferentes 
de imitar os sons feitos pelos artistas.

2. Outra canção que pode ser explorada com a turma 
é a música Bolinha de sabão, de Orlandivo Honório 
de Souza. Se possível, busque a música na internet, na 
interpretação do Trio Esperança.

3. Uma sugestão interessante para que os alunos per-
cebam a existência do ar é propor brincadeiras com 
balões de festa. Nesse caso, eles enchem e esvaziam 
os balões; depois, deixam os balões cheios e brincam 
de jogá-los um para o outro.

4. Os alunos também poderão fazer um experimento de 
observação do movimento do ar. Para isso, organize 
uma oficina de cata-ventos.

Página 176: Proporção

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO02, EI03EO03, 
EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG01 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET04 e EI03ET07.

SÉRGIO VAI ENFEITAR A CASA COM FLORES. 
ELE COLOCA 2 FLORES EM CADA VASO. 
DESENHE AS FLORES PARA MOSTRAR.

4  FLORES

6  FLORES

E SE FOREM 2 VASOS, QUANTAS FLORES 
SERÃO NECESSÁRIAS? DESENHE AS FLORES. 

E SE FOREM 3 VASOS, QUANTAS FLORES 
SERÃO NECESSÁRIAS? DESENHE AS FLORES.

 PINTE UM  PARA CADA VASO DE FLOR.

PINTE PARA MOSTRAR.

DE QUE COR SÃO OS VASOS EM MAIOR
QUANTIDADE?

DE QUE COR SÃO OS VASOS EM MENOR
QUANTIDADE?

LARANJA

VERMELHO
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Para início de conversa
Antes da atividade, os alunos podem conversar sobre 

o que sabem sobre as flores.
Também é possível incentivá-los a fazer flores com 

papel amassado, palitos de sorvete, copinhos de iogurte, 
retalhos de tecido, cartolina, tintas ou lápis de cor, 
por exemplo.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, peça aos alunos que descrevam a página.
2. Leia a situação-problema com os alunos, dando des-

taque aos enunciados. Pergunte quantas flores Sérgio 
colocou no primeiro vaso. Pergunte, em seguida: E se 
forem dois vasos? Se Sérgio colocar duas flores em 
cada vaso, quantas flores serão necessárias?

3. Repita as perguntas para a situação com três vasos.

Fique atento: Verifique se os alunos conseguiram 
apreender a ideia de proporção simples explorada. 
Ofereça outras situações significativas indo ao encon-
tro dos interesses dos alunos.
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Propostas de ampliação

1. Para aprofundar o trabalho com a ideia de proporção 

simples, pergunte: E se fossem 3 flores em cada vaso? 

Então, para um vaso precisaríamos de 3 flores. E para 

2 vasos? E para 3 vasos?

2. Para continuar o trabalho com proporções simples, 

pode-se utilizar a ficha Pregando botões, do Material 

Digital para Professor.

Página 177: Gráfico

Faixa etária: a partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01  EI03ET01, EI03ET04, 
EI03ET07 e EI03ET08.

 PINTE UM  PARA CADA VASO DE FLOR.

PINTE PARA MOSTRAR.

DE QUE COR SÃO OS VASOS EM MAIOR
QUANTIDADE?

DE QUE COR SÃO OS VASOS EM MENOR
QUANTIDADE?

LARANJA

VERMELHO
MENOR
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Para início de conversa
1. Se achar oportuno, proponha a brincadeira Flor, 

disponível no site do Mapa do brincar. Disponível 
em: https://livro.pro/buhm5f. Acesso em: 15 set. 2020.

2. Converse sobre as flores, deixando que os alunos se 
expressem livremente.

Desenvolvendo a atividade
1. Oriente os alunos a pintar um quadrinho para cada 

vaso da primeira coluna. Na sequência, faça o mesmo 
para a segunda e terceira colunas.

2. Oriente-os a identificar a cor do vaso que recebeu 
mais votos e a pintar o vaso com essa cor. Em seguida, 
devem fazer o mesmo para o vaso menos escolhido.

Verifique se a turma interpreta o gráfico, concluindo 
que o vaso mais votado é aquele que teve mais quadri-
nhos pintados e o menos votado é o que teve menos 
quadrinhos pintados.

Propostas de ampliação
1. Para continuar o trabalho com gráfico, use a ficha Cor 

do vaso, do Material Digital para Professor. Distribua 
as fichas aos alunos e peça a eles que pintem o vaso 
da cor que desejarem. Ao final, é possível montar um 
gráfico de barras com a cor mais utilizada pelos alunos.

2. Se achar interessante, explore outras situações de 
representação gráfica em colunas como a da atividade 
proposta anteriormente com a pintura da cor dos 
vasos. Pode ser uma pesquisa com times de futebol 
ou com frutas preferidas, por exemplo.

Dica de leitura: Ana Maria Machado. Bisa Bia, Bisa 
Bel. São Paulo: Moderna, 2012.
Esse livro conta a história da menina Isabel, que 
convive na imaginação com sua bisavó e sua 
futura bisneta.

178 e 179: Glossário.

Faixa etária sugerida: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO04  EI03EF01 e 
EI03EF09.
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GLOSSÁRIO

CASULO
• AQUILO QUE COBRE LARVAS 

DE INSETOS. DENTRO DELE, 
AS LARVAS SOFREM UMA 
TRANSFORMAÇÃO.

• LUGAR QUE PROTEGE, ABRIGO.

FANTASIA
• ROUPA USADA NO CARNAVAL 

OU EM ALGUMAS FESTAS.

• ALGO CRIADO PELA 
IMAGINAÇÃO. PI

XE
L-

SH
O

T/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

SE
BA

ST
IA

N
 JA

N
IC

KI
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

BAILE
• FESTA PARA DANÇAR AO SOM 

DE UMA MÚSICA.

• “DAR UM BAILE” É TER UMA 
EXCELENTE ATUAÇÃO.

LA
PI

N
A

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

W
IC

A
KS

O
N

O
 T

RI
A

N
 IS

LA
M

I/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

CRISTAL
• VIDRO DE QUALIDADE 

SUPERIOR.

• MINERAL CLARO 
E TRANSPARENTE.
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VACINA
• SUBSTÂNCIA QUE PROTEGE 

O ORGANISMO DE CERTAS 
DOENÇAS.

• PROGRAMA USADO PARA 
PROTEGER O COMPUTADOR. 

A
SI

A
N

ET
-P

A
KI

ST
A

N
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

MÁSCARA
• OBJETO USADO NO ROSTO 

COMO ENFEITE, DISFARCE  
OU PROTEÇÃO.

• FALSA APARÊNCIA, 
FINGIMENTO.TO

D
D 

KU
HN

S/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

INTERIOR
• A PARTE DE DENTRO  

DE ALGO.

• A MENTE, A ALMA  
DE UMA PESSOA.

SI
RI

PO
N

G
 JI

TC
HU

M
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
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Propostas de ampliação
1. Na elaboração do Glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais 
de um sentido que uma única palavra apresenta 
quando inserida em contextos diferentes, ou seja, 
explorar a significação que uma mesma palavra pode 
assumir dependendo de como for empregada. Seria 
interessante inicialmente mostrar para os alunos alguns 
dicionários impressos e, se possível, on-line, explicando 
que os dicionários trazem o significado das palavras 
e que estão organizados na ordem do alfabeto, para 
facilitar a localização das palavras. Procure algumas 
palavras sugeridas pelos alunos e leia o verbete.

2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no glossário.

a) Pergunte à turma que significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a ilustração corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.

d) Leia para elas as definições para cada palavra.
e) Embora algumas palavras tenham outros significados 

além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado para as palavras, podem ser 
exploradas as seguintes frases:

• Vamos dançar no baile de hoje à noite?

• O meu time levou um baile do time adversário.

• Dentro casulo a larva se transforma em borboleta.

• A minha casa é o meu casulo.

• A taça é feita de cristal.

• A voz daquele cantor é puro cristal.

• Vou à loja escolher uma fantasia para a festa.

• As histórias podem ser de verdade ou fantasia.

• O abacate tem um caroço em seu interior.

• É importante manter a paz interior!

• Qual máscara você usará no Carnaval?

• Para quem é falso, um dia a máscara cai!

• Fui ao mercado comprar sabão.

• Ele levou um sabão porque fez algo errado.

• Hoje é dia de tomar vacina!

• Já apliquei uma vacina virtual no meu computador.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 7

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1. Percebe e pronuncia os sons das letras V, W, X (som /x/), Y e Z.

2. Distingue o som das sílabas iniciais das palavras.

3. Realiza adequadamente o traçado de letras e sílabas para completar palavras.

4. É capaz de citar palavras iniciadas com o mesmo som da sílaba solicitada.

5. Percebe o som final das palavras, relacionando aquelas que rimam.

6.  Compreende que as partes (sílabas) de uma palavra podem ser usadas para formar  
outras palavras.

7. Manipula sílabas para formar palavras.

8. Compreende que a frase expressa uma ideia.

9. Percebe as características de histórias em quadrinhos.

10.  Pratica a escrita emergente com jogos de letras avulsas, criando suas hipóteses sobre  
a escrita.

11. Compreende a ideia de par.

12. Compreende a ideia de dobro.

13. Compreende a ideia de metade.

14. Realiza o traçado dos números de 16 a 20. 

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7.  Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.

8.  Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.

9.  Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).

10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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CAPÍTULO 8

Introdução
Neste capítulo, a consciência fonêmica é estimulada 

com atividades sobre os sons das letras e das sílabas no 
início e no meio das palavras. São explorados os sons 
forte e fraco do R, a distinção dos sons /ó/ e /ô/, o som /ã/ 
e o som /s/; o som do Ç e dos dígrafos SS, RR, CH e NH. As 
atividades solicitam à criança que pronuncie as palavras 
distinguindo os sons em análise. A leitura emergente é 
trabalhada em atividades de busca de palavras e a escrita 
emergente, em atividades de traçado das letras e sílabas 
e na escrita de palavras.

A introdução de aspectos da ortografia, como a rela-
ção entre os sons e certos sinais gráficos (acentos agudo 
e circunflexo, til e cedilha), contribui para a percepção de 
que existem regras de escrita, uma vez que não há uma 
correspondência única entre fonemas e grafemas. Essa 
noção é reforçada pelo estudo sistemático das diversas 
formas de grafar o som /s/, por exemplo: S, SS e Ç.

Para ampliar a percepção fonológica, o capítulo pro-
põe atividades de segmentação oral das palavras, con-
tagem e manipulação de sílabas, formação de palavras, 
rima, gênero masculino e feminino e antônimos.

O pré-requisito essencial para as atividades de cons-
ciência fonêmica e fonológica deste capítulo é a noção 
de que os sons falados correspondem a formas escritas. 
É desejável que, nesta etapa, as crianças já comecem a 
perceber que um mesmo som pode ser escrito de diversas 
formas e que uma mesma letra pode ter diversos sons.

O capítulo trabalha a expressão oral em atividades 
de contação de histórias, reconto e rodas de conversa 
sobre temas diversos. Nessas atividades, o objetivo é esti-
mular a criança a se expressar, refletir, imaginar, articular 
ideias e relacionar informações novas com informações 
que ela já tem sobre os temas em discussão. Além disso, 
a narração de histórias e o reconto oral familiarizam a 
criança com os elementos da estrutura narrativa, pre-
parando-a para a produção escrita. O contato prévio da 
criança com gêneros textuais diversificados e o interesse 
pelos temas que são tratados constituem dois pré-requi-
sitos para a realização dessas atividades.

Entre os temas propostos no capítulo para expansão 
do campo de conhecimento dos alunos, destacam-se a 
paisagem natural, meios de transporte, tecnologia, profis-
sões, árvores frutíferas, recursos naturais, matéria-prima 

e transformação industrial, preservação ambiental, ali-
mentação, saúde, vestuário, astronomia, experimento 
científico e educação para o trânsito. Esses temas trazem 
aos alunos ampliação de vocabulário e de informações 
sobre o mundo e sobre si mesmos.

Em Numeracia, as atividades envolvem processos 
mentais essenciais para o pensamento matemático, como 
correspondência, seriação, ordenação, comparação e 
classificação. 

O pré-requisito para a realização dessas atividades é 
o pensamento lógico-matemático, ou seja, a maneira 
como as propriedades dos objetos se relacionam. Esse 
conceito é construído na interação da criança com o 
ambiente por meio da experimentação, podendo ser esti-
mulado com materiais concretos, como blocos plásticos 
coloridos ou massinha de modelar.

Neste capítulo, as atividades sobre grandezas abor-
dam massa, volume, comprimento e temperatura, entre 
outras. Incluem também o conhecimento de instrumen-
tos de medida de massa, comprimento e temperatura. 
Há uma atividade prática de medição de comprimento 
com a régua e com o uso de unidades de medida não 
padronizadas. Para a realização dessas atividades, é inte-
ressante que os alunos já tenham realizado comparações 
de grandezas entre objetos. 

Com o objetivo de ampliar a noção de tempo, o 
capítulo propõe a exploração do calendário, com dias 
da semana, dias do mês e nome do mês. Trata-se de 
uma progressão de atividades de capítulos anteriores, 
que constituem pré-requisito para a compreensão das 
medidas de tempo.

As atividades do capítulo propõem a escrita dos 
números de 21 a 30. Dão continuidade ao estudo das 
formas geométricas planas (retângulo, triângulo, qua-
drado, círculo), com atividades de reconhecimento dessas 
formas em objetos cotidianos e produção de desenhos 
com tangram.

Propõe-se também a realização de uma pesquisa e a 
organização em forma de gráfico das informações obti-
das. Dessa forma, o aluno acompanha o procedimento 
de coleta e tratamento de informações, construindo a 
noção de estatística e habilidades importantes para a 
construção, leitura e interpretação de gráficos.
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Desenvolvendo a atividade
1. Questione os alunos sobre quem são os personagens 

da história, quem é o personagem principal, como a 
história começa, como continua, o que eles acham 
que acontece com a menina no final da história e o 
que eles acham que os ursos fizeram quando encon-
traram as tigelas vazias. Faça outras perguntas para 
estimular a imaginação dos alunos. 

2. Leia com os alunos a segunda parte da atividade e 
peça a eles que completem a frase com as duas pala-
vras como souberem.

Fique atento: Caso os alunos demonstrem alguma 
dificuldade em acompanhar a sequência das his-
tórias propostas na atividade, procure verificar se 
o problema está ligado a alguma dificuldade de 
aprendizagem.

Propostas de ampliação
1. Motive os alunos a recontar coletivamente a história. 

Auxilie-os registrando a história na lousa. Seria inte-
ressante que os alunos planejassem coletivamente 
um roteiro com a história recontada para encenarem. 
Auxilie-os a definir o contexto, os personagens e a es-
trutura da história. A encenação das crianças pode ser 
gravada em vídeo, com a prévia permissão dos pais.

2. Explore a história Cachinhos Dourados e os três 
ursos, do Material Digital para Professor.

3. Seria interessante exibir para os alunos o desenho 
animado Cachinhos Dourados e os 3 Ursos: o reality 
show (Estados Unidos: Europa Filmes, 2008; 75 min.). 
Ao final da exibição, incentive-os a comentar a história.

4. Para retomar e ampliar o trabalho com as sílabas, 
proponha aos alunos a ficha Sílabas iniciadas com J 
ou L, do Material Digital para Professor.

Página 181: Sílabas e formação de palavras

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG01  EI03TS02;  EI03EF01, 
EI03EF03, EI03EF07, EI03EF08 e EI03EF09; 
 EI03ET03 e EI03ET07.

Página 180: Leitura de história

Faixa etária: A partir de 5 anos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG02 e EI03CG05;  EI03EF01, 
EI03EF04, EI03EF05, EI03EF07 e EI03EF09; 
 EI03ET04.

LEIA A HISTÓRIA JUNTO COM O PROFESSOR.

JUNTE AS PALAVRAS PARA DESCOBRIR 
NOVAS PALAVRAS.

COMPLETE A FRASE COM AS PALAVRAS 
MENINA E SOPA.

A       MENINA       TOMOU TODA A 

    SOPA     DAS TIGELAS.

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

ERA UMA VEZ 
UMA MENINA 

QUE FOI 
PASSEAR NA 

FLORESTA.

NÃO HAVIA NINGUÉM, 
MAS EM CIMA DA MESA 

TINHA 3 TIGELAS DE 
SOPA. ELA TOMOU AS 3.

DEPOIS DE 
ANDAR MUITO, 

ENCONTROU UMA 
CASA E RESOLVEU 

ENTRAR.

QUANDO OS DONOS 
DA CASA CHEGARAM 
E VIRAM AS TIGELAS 

VAZIAS, ELES FICARAM 
MUITO BRAVOS.

QUEM 
TOMOU 

A NOSSA 
SOPA?
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Para início de conversa
A história Cachinhos Dourados e os três ursos é 

muito popular no mundo inteiro. Uma das questões que 
ela aborda é a busca da identidade da criança: ao experi-
mentar os três pratos de sopa, ela se coloca no lugar das 
outras pessoas. Leia para os alunos a seguinte versão:

Era uma vez uma menina que foi passear na floresta.
Depois de andar muito, encontrou uma casa. 
Cansada, a menina resolveu entrar.
Não havia ninguém dentro da casa, mas, em cima da 

mesa, encontrou três tigelas de sopa. 
Hummm... Que delícia! A menina tomou a sopa das 

três tigelas. 
Ora, a casa era da Mamãe Ursa, do Papai Urso e do 

Ursinho.
Quando chegaram e viram as tigelas vazias, os ursos 

ficaram muito bravos.

(Texto adaptado para esta obra.)
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JUNTE AS PALAVRAS PARA DESCOBRIR 
NOVAS PALAVRAS.

CARA VELA CARAVELA

CAMA LEÃO CAMALEÃO

MACA CÃO MACACÃO

SOL DADO SOLDADO

SI
RK

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

SA
G

IR
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
3D

RE
N

D
ER

IN
G

S/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

ER
IC

 IS
SE

LÉ
E/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

ER
IC

 IS
SE

LÉ
E/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

LI
PO

W
SK

I M
IL

A
N

/ S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

DS
PR

IN
G

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

VE
ER

A 
KO

BA
R/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

BA
TE

CH
EN

KO
FF

F/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

H
Q

U
A

LI
TY

/S
HU

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

VI
N

A
P/

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

M
O

RE
VE

CT
O

R/
SH

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

181

D2-PRE-0044-C8-180-208-LA-G22.indd   181D2-PRE-0044-C8-180-208-LA-G22.indd   181 01/10/20   20:1901/10/20   20:19

Para início de conversa

1. Cante com a classe a música A casa, de Vinicius 
de Moraes e Toquinho, facilmente encontrada na 
internet. 

2. Depois de os alunos cantarem a música, escreva na 
lousa: CASA.

a) Leia com eles a palavra escrita na lousa e pergunte 
quantos pedacinhos tem essa palavra.

b) Registre na lousa cada sílaba da palavra associando 
uma figura a cada sílaba.

c) Em seguida, diga aos alunos que agora você vai acres-
centar outro pedacinho nessa palavra.

d) Acrescente a sílaba CO na lousa e desenhe outra figura 
para associar a essa sílaba.

 CA SA CA SA CO

e) Convide os alunos a ler a palavra formada. Chame 
um aluno à lousa e peça a ele que retire (apague) 
esse pedacinho CO da palavra e peça aos alunos 
que leiam que palavra ficou agora (CASA). Depois, 
proponha que juntem novamente a sílaba CO.

f) Faça uma proposta similar para que retirem a sílaba 
CA e que falem o som de cada letra que ficou agora 
(/s/  /a/  /k/ /o/) e a palavra formada (SACO).

3. Fixe na lousa o cartaz Uma palavra dentro da outra, 
do Material Digital para Professor, que ilustra e revisa 
a atividade feita.

Desenvolvendo a atividade
1. Cante com os alunos Marcha, soldado, do cancionei-

ro popular. Depois, pergunte o que eles identificam 
nas figuras da página. Deixe que emitam suas opi-
niões e troquem ideias.

2. Converse com os alunos sobre caravelas. Explique que 
eram grandes embarcações de madeira que transpor-
tavam muitas pessoas e mercadorias.

3. Converse com os alunos sobre o camaleão e verifique 
o que eles sabem sobre esse animal. 

4. Pergunte também aos alunos se sabem o que é um 
macacão. Aqui, o termo “macacão” está associado a 
uma peça de vestuário. Pergunte se alguém tem um 
macacão. Pergunte aos alunos se eles sabem o que é 
maca. Explique que é muito usada em hospitais para 
transportar doentes e por fisioterapeutas e massagistas.

5. Depois dessa abordagem inicial, leia com a turma 
o enunciado da atividade. Proponha que façam um 
item da atividade por vez. O registro da palavra deve 
ser feito como os alunos souberem.

Fique atento: É importante verificar se os alunos con-
seguem nomear todas as imagens, ou se demonstram 
dificuldade em visualizar ou identificar as figuras. 
Lembramos que acompanhar e eventualmente iden-
tificar dificuldades de aprendizagem é um processo 
constante. Uma vez detectada a dificuldade, o profes-
sor poderá retomar conteúdos ou sugerir o encami-
nhamento do aluno para atendimento especializado.

Propostas de ampliação
1. Para ampliar o trabalho com as sílabas, proponha 

aos alunos a ficha Sílabas iniciadas com N ou P, do 
Material Digital para Professor.

2. Convide os alunos a brincar com a ficha Jogo de pa-
lavras, do Material Digital para Professor. Ao propor 
esse jogo, utilize também Cartazes de letras do Ma-
terial Digital para Professor. Os alunos podem usar as 
letras para formar as palavras e perceber as trocas de 
sílabas, manipulando as letras.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Pedro e 
Lua de Odilon Moraes (São Paulo: Jujuba, 2018). 
Esse livro conta a história da amizade entre o menino 
Pedro e sua tartaruga Lua que corre risco quando eles 
precisam se afastar.

Se o título sugerido não estiver disponível, incentive 
os alunos a escolher e folhear um livro do qual já conheça 
a história. Proponha a eles que se orientem pelo título 
da história, pelas ilustrações e pela memória que têm da 
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história contada para tentar identificar palavras conhe-
cidas. Em seguida, peça que realizem o registro dessas 
palavras por meio de escrita espontânea. Oriente-os a 
socializar as palavras registradas enquanto você as escreve 
na lousa. Dessa forma, exploramos a ampliação do reper-
tório de palavras dos alunos em uma atividade coletiva.

Em família:  Incentive as crianças a recontar para 
os familiares as histórias que ouviram e a cantar as 
cantigas que aprenderam.

Página 182: Leitura e acentos

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG02 e EI03CG05;  EI03TS02; 
 EI03EF01, EI03EF02, EI03EF03, EI03EF07, 
EI03EF08 e EI03EF09;  EI03ET06.

CIRCULE COM  A PALAVRA VOVÔ NA 
CANTIGA.

HAVIA UMA BARATA 

NA CARECA DO VOVÔ.

ASSIM QUE ELA ME VIU,

BATEU ASAS E VOOU.
(FOLCLORE.)

COMPLETE A QUADRINHA ABAIXO COM A 
PALAVRA VOVÓ.

A CASINHA DA

É CERCADINHA DE CIPÓ.

O CAFÉ ESTÁ DEMORANDO

COM CERTEZA NÃO TEM PÓ.
(FOLCLORE.)

CIRCULE COM  AS PALAVRAS DA 
QUADRINHA QUE RIMAM COM VOVÓ.

COMPLETE AS PALAVRAS COM Ã.

L ROM R

VOVÓ

Ã Ã Ã

VOCÊ ACHA QUE ESSE CARRO É BARATO
OU CARO? CIRCULE A PALAVRA QUE 
MOSTRA SUA OPINIÃO.

BARATO�������CARO

TRACE AS LETRAS E COMPLETE AS 
PALAVRAS.

BETE ABA

SE OTE

GA AFA

BU O

SA
M
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SH
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Para início de conversa
1. Cante com os alunos a música Eu vi uma barata e 

apresente a parlenda A casinha da vovó.
2. Escreva na lousa VOVÔ e VOVÓ. Chame a atenção dos 

alunos para os sinais ^  e .́

3. Leia com os alunos as palavras VOVÔ e VOVÓ, enfati-
zando bem as sílabas acentuadas.

Desenvolvendo a atividade
1. Na página, leia com os alunos o enunciado da primeira 

atividade e o trecho da cantiga.
a) Oriente os alunos a encontrar e circular a palavra 

VOVÔ na letra da cantiga.
b) Explique aos alunos que o sinal ̂  quando usado acima 

de A, E ou O, deixa essas letras com o som fechado e 
a sílaba forte. 

c) Trabalhe o cartaz Sinal ^, do Material Digital para 
Professor. Os alunos poderão perceber nele o uso do 
acento circunflexo em várias palavras e que pronun-
ciem as palavras.

d) Explore se algum aluno tiver acento circunflexo no 
nome. Peça aos alunos que escrevam esse nome como 
souberem e depois escreva-o na lousa.

2. Leia com os alunos o enunciado da segunda atividade.
a) Peça que completem a parlenda com a palavra que 

está faltando: VOVÓ e que circulem as palavras que ri- 
mam com VOVÓ.

b) Explique que o sinal ´ é usado em algumas palavras 
acima de A, E, I, O, U; quando usado acima de A, E e O, 
deixa o som aberto. Forneça alguns exemplos.

c) Leia com os alunos o cartaz Sinal ́ , do Material Digital 
para Professor, com outros exemplos de uso. 

d) Se algum aluno tiver acento agudo no nome, pronun-
cie pausadamente. Peça que escrevam esse nome 
como souberem e depois registre-o na lousa.

3. Converse com os alunos sobre o sinal ~, que eles 
já conhecem.

a) Relembre que esse sinal é usado sobre as letras A e O 
e deixa essas letras com um som nasal.

b) Recite com os alunos a parlenda Bambalalão.
c) Trabalhe com os alunos o cartaz Sinal ~, do Material 

Digital para Professor. Sugira que pronunciem as 
palavras com o som /a/, sem considerar o til, e com o 
som /ã/, considerando o til.

d) Se algum aluno tiver til no nome, pronuncie pausada-
mente. Peça que escrevam esse nome como soube-
rem e depois registre-o na lousa.

e) Pergunte aos alunos se eles sabem os nomes das 
figuras que aparecem na terceira atividade e peça que 
completem as palavras com Ã.

Fique atento: Verifique se os alunos diferenciam os 
sons do Ô e do Ó ou se apresentam alguma dificul-
dade visual ou auditiva.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos a ficha Forme palavras, do Ma-

terial Digital para Professor, em que poderão observar 
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outras palavras que têm Ã. Verifique se conseguem 
identificar as figuras. Oriente-os a soletrar NÃO para 
dizerem de modo bem destacado quando quiserem 
afirmar que não querem algo.

2. Proponha aos alunos a ficha Qual é a palavra, do 
Material Digital para Professor. A atividade trabalha a 
coerência, uma propriedade fundamental da constru-
ção do sentido do texto. 

3. Oriente os alunos para que conversem com pessoas 
idosas de suas famílias para ouvir alguma história da 
infância delas, mostrando características daquela época 
que hoje não são mais observadas. Organize uma roda 
de conversa denominada “No tempo da vovó e do vovô” 
para que os alunos socializem as histórias ouvidas.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Andar 
por aí, de Isabel Minhós Martins (São Paulo: 34, 2017). 
É a história de um menino que gosta de caminhar 
com o avô pelas ruas do bairro. Nesses passeios, ele 
se encanta com tudo o que vê.

Página 183: R e RR

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG05;  EI03EF01, EI03EF07 e 
EI03EF09  EI03ET07 e EI03ET08.

ESTE É O CARRO DE RONALDO.

VOCÊ ACHA QUE ESSE CARRO É BARATO
OU CARO? CIRCULE A PALAVRA QUE 
MOSTRA SUA OPINIÃO.

BARATO�������CARO

TRACE AS LETRAS E COMPLETE AS 
PALAVRAS.

BETE ABA
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Para início de conversa
1. Peça aos alunos que falem o nome de cada figura da 

página. Ajude-os nas figuras que eles tiverem mais 
dificuldade de identificar, como beterraba ou serrote.

2. Troque ideias com os alunos: Para que serve uma 
jarra? Quem gosta de comer beterraba? Esse ferro é 
usado para quê? Quem já viu um serrote, uma ferra-
menta geralmente usada para cortar madeira? Esse é 
um burro, um parente do cavalo. O burro é resultado 
do cruzamento de um jumento com uma égua. O 
macho é chamado de “burro” e a fêmea, de “mula”.

Desenvolvendo a atividade
1. Depois das atividades de aquecimento, leia com os 

alunos o enunciado da primeira atividade. É provável 
que eles percebam que RONALDO e CARRO têm o 
mesmo som em RO.

2. Proponha uma troca de ideias sobre o que significa 
uma coisa ser barata ou cara.

a) Diga que eles vão decidir se o carro é barato ou caro 
circulando a palavra correspondente.

b) Escreva na lousa as palavras CARRO BARATO e CARRO 
CARO e leia com os alunos.

3. Incentive os alunos a cobrir o pontilhado como pro-
posto na página, lendo as palavras antes.

Fique atento: Nesta fase de escrita emergente, ainda 
é difícil para o aluno perceber que o mesmo som pode 
ser grafado de maneiras diferentes, como no caso do 
/r/ forte em R e RR. Não há, no entanto, inconveniente 
em apresentar o dígrafo RR aos alunos, uma vez que 
eles o encontram em situações cotidianas, em palavras 
como TERRA e CARRO. Quando têm contato com textos 
escritos, escrevendo-os do seu jeito, os alunos têm mais 
condições de levantar hipóteses e compreender aos 
poucos as regras ortográficas.

Propostas de ampliação
1. Apresente aos alunos este trava-língua. Leia devagar 

e depois repita. Verifique se percebem a variação nas 
pronúncias da letra R. 

A aranha arranha o jarro.
O jarro arranha a aranha.
Nem a aranha arranha o jarro.
Nem o jarro arranha a aranha.

               (Folclore.)

2. O estudo dos sons do R pode ser usado para ajudar os 
alunos a construir a noção do que é um gráfico simples.

a) Escreva na lousa as palavras BARATO e, embaixo, 
CARO. Faça quadrinhos ao lado de cada palavra. Cada 
aluno, na sua vez, vai à lousa e marca sua escolha no 
quadrinho.
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b) Depois que todos tiverem votado, peça aos alunos 
que digam qual o palpite vencedor e quantos votos 
cada opção recebeu.

3. Pergunte aos alunos se eles conhecem a série de 
animação Carros. Peça a quem responder afirmati-
vamente que conte um pouco da história. Estimule 
os alunos a falarem dos personagens e dos enredos 
das animações. Apresente então o trailer de Carros 3, 
disponível no link abaixo.

No vídeo a seguir é possível assistir ao trailer oficial do 
terceiro filme da série.

 CARROS 3. Diretor: Brian Fee. Pixar/Walt Disney, 
2017. Disponível em: //livro.pro/fuyqpf. Acesso em: 2 
out. 2020.
Programe com os alunos um dia para assistir a um dos 

episódios de Carros.

4. Para revisar o trabalho com as sílabas, proponha aos 
alunos a ficha Sílabas iniciadas com T ou V, do Ma-
terial Digital para Professor.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Amoras, de 
Emicida (São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2017). 

A obra trabalha a representatividade negra, o 
orgulho e a autoestima em um texto poético voltado 
para o público infantil.

Página 184: S e SS

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG04 e 
EI03CG05;  EI03TS02;  EI03EF01, EI03EF06, 
EI03EF07 e EI03EF09;  EI03ET02, EI03ET03, 
EI03ET04 e EI03ET08.

CASSIANO VAI ASSAR UMA TORTA. ESCOLHA 
UM SABOR PARA ESSA TORTA E CIRCULE.

BANANA ABACAXI

TRACE AS LETRAS E COMPLETE AS PALAVRAS.

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

CÁ IA DÁ O O O 
AO CACHO O.
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PÊ EGO

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

A AEROMO  DEU 
ÁGUA PARA O MO . 

TRACE AS LETRAS E COMPLETE 
AS PALAVRAS.
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Para início de conversa

1. Leia o trava-língua a seguir com os alunos.

Você sabia

que o sábio sabiá

sabia assobiar?

a) Transcreva-o na lousa chamando a atenção para os 

sons /s/ que se repetem ao longo do trava-língua.

b) Pergunte aos alunos se percebem alguma diferença 

no uso da letra S. Se não perceberem, chame a atenção 

para o uso dos dois SS na palavra ASSOBIAR. 

c) Comente que apesar do uso diferente, o som /s/ con-

tinua sendo o mesmo.

d) Chame a atenção então para a palavra ASSAR, pre-

sente na primeira atividade. Aproveite para explorar 

o significado de ASSAR e pergunte de que torta os 

alunos gostam. Deixe que inventem recheios.

BARATO 

CARO
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2. Seria interessante, trabalhar com os alunos as pala-
vras derivadas, obtidas com o acréscimo de sílabas, 
como ABACATE, ABACATEIRO; BANANA, BANANADA; 
GOIABA, GOIABADA.

3. Proponha aos alunos o experimento de acompanhar 
a germinação de um caroço de abacate:

a) Coloque um caroço de abacate espetado em palitos 
de dente na borda de um copo com água. Deixe o 
caroço apenas encostar na superfície da água. 

b) Depois de uns dias, ele irá brotar. 
c) Troque a água do copo todos os dias.

5. Apresente aos alunos a música Sítio do Picapau 
Amarelo, de Gilberto Gil, que cita frutas e doces de 
fruta, invertendo os ingredientes (“marmelada de 
banana, bananada de goiaba”).

Desenvolvendo a atividade
1. Leia com os alunos o enunciado da primeira atividade. 

Depois, peça que escolham o sabor da torta e circu-
lem a palavra correspondente.

2. Peça aos alunos que descrevam as figuras da segunda 
atividade. Deixe que levantem suas hipóteses e, em 
seguida, leia com eles cada uma das palavras.

3. Solicite que completem as palavras traçando as letras 
pontilhadas. Deixe que eles percebam que algumas 
palavras são escritas com dois “s”. Leia novamente 
com eles as palavras.

4. Proponha a última atividade da página. Peça aos 
alunos que descrevam as figuras e digam o que ima-
ginam que elas significam. Leia com eles a frase e peça 
que completem as palavras.

Fique atento: Observe se os alunos justificam suas 
escolhas e respeitam as escolhas dos colegas da 
turma. Atividades como essas são oportunas para 
avaliar como os alunos lidam com a tolerância.

Propostas de ampliação
1. É possível fazer a construção de um gráfico para 

representar a escolha do sabor de torta feita pelos 
alunos. Nesse caso, sugerimos que seja feito um 
gráfico de colunas. 

a) Escreva na base da lousa, lado a lado, as palavras 
BANANA e ABACAXI. 

b) Acima de cada palavra, coloque quadrinhos. 
c) Peça aos alunos que assinalem na lousa sua opção. 
d) Depois, interpretando o gráfico de colunas que foi 

construído, os alunos identificam a opção preferida 
da turma e quantos votos recebeu.

2. Aproveite a atividade final da página para criar uma 
história a partir da frase. Faça perguntas para ajudar 
os alunos a construir a narrativa. Escreva na lousa a 
história criada e releia para a classe.

3. Se achar oportuno, escolha com a turma um sabor 
de torta e organize, com a colaboração dos familiares 
dos alunos, uma atividade de culinária para fazer uma 
torta do sabor escolhido.

Em família: Incentive os alunos a contar a história 
que criaram coletivamente na sala de aula para fami-
liares e amigos.

Dica de leitura: Leia para os alunos Olívio e Pingo 
de Claire Freedman e Kate Hindley (São Paulo: Duna 
Dueto, 2014). 

Olívio muda de cidade e fica triste porque se afasta 
de seus amigos. Mas logo faz novas amizades e vive 
muitas aventuras.

Página 185: Uso de Ç

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG02;  EI03EF01, EI03EF03, 
EI03EF08.

LEIA A FRASE COM O PROFESSOR E 
COMPLETE AS PALAVRAS.

A AEROMO  DEU 
ÁGUA PARA O MO . 

TRACE AS LETRAS E COMPLETE 
AS PALAVRAS.
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre as profissões de aero-

moça e comissário de bordo. Pergunte se algum aluno 
já andou de avião e peça que conte sua experiência.

2. Cante com os alunos o grito de torcida:

Passou, passou,
Passou um avião.
E nele estava escrito:
“Nosso time é campeão”.

     (Folclore.)

Pergunte: Que palavra no grito de torcida rima com 
AVIÃO? Explique que alguns aviões menores são 
usados para fazer propaganda e voam carregando 
faixas com mensagens. Outros aviões são usados para 
fazer apresentações de acrobacia.

3. Converse com os alunos sobre a Esquadrilha da 
Fumaça, que tem por objetivo divulgar o trabalho 
da Força Aérea Brasileira, a FAB. Se quiser saber mais 
a respeito dessa esquadrilha, considerada uma das 
melhores equipes de acrobacias aéreas do mundo, 
acesse: http://livro.pro/wj9rfw. (Acesso em: 2 out. 
2020.) Na internet também é possível assistir a algumas 
demonstrações de manobras desses pilotos.

4. Converse com os alunos sobre o brasileiro Santos 
Dumont, considerado o inventor do avião. Um dos 
seus aviões mais famosos foi o 14-Bis. Uma réplica 
desse avião está exposta na Praça Campo de Baga-
telle, em São Paulo. Se possível, mostre aos alunos 
uma foto do 14-Bis.

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que descrevam a foto superior da 

página. Em seguida, leia com eles a frase que acom-
panha a cena.

2. Pergunte aos alunos por que eles acham que a aero-
moça deu água com açúcar para o moço. Explique 
que, acredita-se, a água com açúcar deixa as pessoas 
mais tranquilas. Pergunte se costumam ficar nervosos 
e em que situações. Ao falar sobre o que sentem, os 
alunos percebem que podem contar com o apoio dos 
colegas e dos adultos em situações difíceis.

3. Leia com os alunos as palavras da segunda atividade 
e peça que tracem as letras para completá-las. Apre-
sente aos alunos o Ç e explique que tem o som /s/.

4. Peça que descrevam as figuras da parte inferior da 
página. Verifique se reconhecem o que está represen-
tado. Leia com eles os nomes e incentive-os a traçar 
as letras para completar as palavras.

Fique atento: Observe se os alunos apresentam 
alguma dificuldade para traçar o Ç e para fazer a 
leitura das palavras, e se identificam o som /s/ ao 
pronunciar o Ç.

Propostas de ampliação

1. Uma atividade em sala de aula que pode ajudar 
a apurar o senso de observação e a atenção é “O 
que mudou?”:

a) Um dos alunos será o observador. Ele deve ficar diante 
de todos e observar bem todos os detalhes da sala: os 
objetos e as pessoas. 

b) Depois, sai da sala por alguns segundos.
c) Enquanto isso, você combina com a turma alguma 

mudança na sala: por exemplo, inverte a posição de 
dois alunos ou retira algum objeto. 

d) Ao voltar para a sala, o observador se coloca nova-
mente diante de todos e tenta descobrir o que mudou.

2. Vale a pena conhecer mais sobre Santos Dumont:

a) Assista com os alunos ao vídeo a seguir.

UM cientista, uma história: Alberto Santos Dumont. 
Produção: Canal Futura, 20 out. 2015. Disponível em: 
http://livro.pro/fwwxvu. Acesso em: 2 out. 2020.
b) Em roda de conversa, faça perguntas sobre o vídeo a 

que assistiram. Pergunte se aprenderam coisas novas. 
Peça que relatem o que aprenderam.

c) Faça uma visita virtual ao Museu Casa de Santos 
Dumont, em Petrópolis. (Disponível em: http://livro.
pro/er2pcs. Acesso em: 1 out. 2020.)

Dica de leitura: Leia para os alunos A princesinha 
medrosa, de Odilon Moraes (São Paulo: Jujuba, 2018). 

Esse livro fala sobre uma princesa que tinha tudo 
o que queria. Mas sentia medo de tudo e não sabia 
lidar com isso.

Página 186: Dígrafo CH

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01 e EI03EO03  EI03CG01, EI03CG02, 
EI03CG04 e EI03CG05;  EI03TS01, EI03TS02 
e EI03TS03;  EI03EF01, EI03EF02, EI03EF05, 
EI03EF06, EI03EF07 e EI03EF09.
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LEIA A PARLENDA COM O PROFESSOR.

FUI PASSEAR NA PINGUELINHA

CHINELINHO CAIU DO PÉ

OS PEIXINHOS RECLAMARAM

QUE CHEIRINHO DE CHULÉ.
(FOLCLORE.)

LEIA O TRAVA-LÍNGUA COM O PROFESSOR.

CIRCULE ASSIM:

COM  A PALAVRA MALHADA.

COM  A PALAVRA MOLHADA.

TRACE AS LETRAS E COMPLETE 
AS PALAVRAS.

IL
U

ST
RA

 C
A

RT
O

O
N

CIRCULE ASSIM:

COM  A PALAVRA CHINELINHO.

COM  A PALAVRA CHULÉ.

TRACE AS LETRAS E COMPLETE 
AS PALAVRAS.
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, oriente os alunos a recitar os 

versos da parlenda.
2. Verifique se conhecem os termos “pinguelinha” e 

“chulé”. Como ampliação de vocabulário, explique o 
significado desses termos. Converse com os alunos 
sobre a importância de manter os pés limpos e secos 
para evitar o cheiro desagradável de chulé.

Desenvolvimento da atividade
1. Peça aos alunos que descrevam a figura do início da 

página. Novamente, leia com eles a parlenda. Pergun-
te o que rima com PÉ. Depois, eles circulam as palavras 
CHINELINHO e CHULÉ, como solicitado.

2. Peça que encontrem outras palavras na quadrinha, 
como PÉ e PEIXINHOS.

3. Em seguida, peça que descrevam as figuras na parte 
inferior da página. Finalmente, peça que tracem as 
letras para completar as palavras.

Fique atento: Observe se os alunos conseguem 
acompanhar a leitura dos textos e se identificam nos 
versos as palavras solicitadas. Respeite o ritmo de 
cada um, mas é importante que todos consigam fazer 
esse reconhecimento. Se necessário, retome os con-
teúdos já estudados.

Propostas de ampliação
1. Seria interessante propor aos alunos que criem uma 

história coletiva a partir da cena de abertura. Faça 
perguntas para auxiliá-los a criar a narrativa. À medida 
que eles forem narrando a história, o professor anota 
na lousa. Depois, todos fazem a leitura da história.

2. Amplie o repertório dos alunos com os versos a seguir, 
da tradição popular. Explique que, à medida que 
recitam, eles devem tocar as partes do corpo descritas.

Diga “ré”, toque o pé.
Diga “pelo”, toque o cabelo.
Diga “aço”, toque o braço.
Diga “fecho”, toque o queixo.
Diga “abelha”, toque a orelha.
Diga “desça”, toque a cabeça.
Diga “cão”, toque a mão.

     (Folclore.)

3. Motive os alunos a usar as pulseiras e tornozeleiras 
com guizos, que eles mesmos podem confeccio-
nar, enquanto recitam os versos acima e realizam 
os respectivos movimentos. Inicialmente os alunos 
recitam os versos devagar e, depois, instrua-os a 
aumentar o ritmo.

4. Veja outras sugestões de atividades com movimentos 
corporais e música que podem ser adaptadas para 
essa faixa etária:

CECÍLIO, Camila. 14 atividades para explorar movi-
mentos corporais e sons com as crianças a distância. 
Nova Escola, 14 abr. 2020. Disponível em: http://livro.pro/
vpdrn3. Acesso em: 2 out. 2020.

5. Cante com os alunos as músicas Peixe vivo e Cai, 
chuva, ambas do cancioneiro popular. Proponha 
que brinquem de roda com essas músicas, para que 
trabalhem a coordenação entre voz e movimento.

6. Se achar interessante, proponha aos alunos uma 
oficina para fazer um chinelinho de papelão.
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7. Proponha aos alunos que criem uma música com 
a letra da parlenda Chinelinho e cantem para os 
colegas.

Em família: Incentive os alunos a recitar para familia-
res e amigos as quadrinhas que aprenderam. Incenti-
ve-os, também, a cantar as músicas que já conhecem.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro A chuva-
rada, de Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança 
(São Paulo: FTD, 2006).

Vem caindo a chuvarada e o sossego do jardim vai 
por água abaixo. Formiga, joaninha, borboleta, lesma, 
grilo, caracol e tatu-bola, tão miudinhos, coitadinhos, 
correm em busca de abrigo. Todos terminam bem, 
mas molhados, e ainda têm uma grande surpresa.

Página 187: Dígrafo LH 

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG01 e EI03CG05;  EI03TS02; 
 EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09.

VACA MALHADA E MOLHADA,

VACA MOLHADA E MALHADA.
(FOLCLORE.)

LEIA O TRAVA-LÍNGUA COM O PROFESSOR.

CIRCULE ASSIM:

COM  A PALAVRA MALHADA.

COM  A PALAVRA MOLHADA.

TRACE AS LETRAS E COMPLETE 
AS PALAVRAS.
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Para início de conversa
1. Inicialmente, seria interessante conversar com os 

alunos sobre os animais de criação que eles conhecem: 
vaca, porco, galinha, cabra, ovelha e outros. Alguns 
desses animais produzem leite para amamentar seus 
filhotes. São chamados de animais mamíferos. 

2. Cante com os alunos a música Boi Barnabé, do can-
cioneiro popular, cuja letra completa é facilmente 
encontrada na internet. 

Desenvolvendo a atividade
1. Leia com os alunos o trava-língua do início da página. Peça 

que repitam algumas vezes, tentando falar bem depressa. 
Peça que localizem no texto as palavras solicitadas. 

2. Depois, peça que identifiquem as figuras da parte in-
ferior da página. Verifique se eles conhecem todos os 
elementos ilustrados. Faça a leitura das palavras e in-
centive-os a traçar as letras para completar as palavras.

3. Apresente aos alunos três expressões populares: FAZER 
UMA VAQUINHA – reunir colaborações em dinheiro 
para um objetivo; VOLTAR À VACA FRIA – retomar um 
assunto; A VACA FOI PRO BREJO – algo deu errado.

Fique atento: Alguns alunos podem apresentar mais 
dificuldades do que outros ao recitar os trava-línguas. 
Reforce as atitudes de respeito entre eles. Verifique 
se algum aluno apresenta alguma dificuldade mais 
específica, que pode ser de articulação das palavras 
ou de memorização.

Propostas de ampliação
1. Apresente aos alunos outros trava-línguas bem co-

nhecidos e peça que repitam depressa:

a) Um tigre, dois tigres, três tigres.
b) Pedro pregou um prego na pedra.
c) A arara rara, a rara arara de Araraquara.

2. Distribua para os alunos a ficha Vaca malhada, do 
Material Digital para Professor, para que pintem mais 
manchas na vaca malhada.

Dica de leitura: Leia para os alunos Limeriques 
trava-línguas, de Viviane Veiga Távora (São Paulo: 
Panda Books, 2013).
Trata-se de uma combinação de poemas no estilo 
limerique, curtos e com temas inusitados, com desa-
fios de trava-língua.

Em família: Incentive os alunos a falar alguns dos tra-
va-línguas que aprenderam para amigos e familiares.
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Página 188: Dígrafo NH

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07; 
 EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05;  EI03TS02; 
 EI03EF01  EI03ET03.

LEIA COM O PROFESSOR INFORMAÇÕES 
SOBRE DOIS BICHOS BEM CURIOSOS. 

A MINHOCA COME TERRA 
PARA CAVAR SUA TOCA.

A ARANHA TECE A TEIA 
COM SUA FIANDEIRA. 

CIRCULE ASSIM:

COM  A PALAVRA MINHOCA.

COM  A PALAVRA ARANHA.

TRACE AS LETRAS E COMPLETE AS 
PALAVRAS.

VOCÊ SABIA QUE ALGUMAS PALAVRAS 
SERVEM PARA DAR NOME A DUAS COISAS 
DIFERENTES? VEJA A PALAVRA MANGA, 
POR EXEMPLO.

LIGUE CADA PALAVRA ÀS FIGURAS QUE ELA 
PODE REPRESENTAR. 
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Para início de conversa
1. Inicialmente, converse com os alunos sobre minhocas 

e aranhas. Pergunte se gostam, se têm medo. Procure 
livros com imagens para mostrar para os alunos. 

2. Explique aos alunos que há vários tipos de aranha. As 
pequenas aranhas caseiras não representam perigo. 
Mas há aranhas muito agressivas, principalmente 
quando se sentem ameaçadas.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia com os alunos as frases do início da página 

e oriente-os a identificar as palavras MINHOCA e 
ARANHA a cada frase lida. Se achar oportuno, sugira 
que localizem também as palavras TOCA e TEIA 
nessas frases.

2. Peça aos alunos que descrevam as demais figuras da 
página. Talvez nem todos conheçam a pamonha ou o 
nhoque. Nesse caso, informe: a pamonha é um quitute 
feito à base de milho verde e é muito consumida em 

vários lugares do Brasil. O nhoque, de origem italiana, 
é feito à base de batata e farinha de trigo.

3. Para finalizar, leia com eles as palavras e peça que 
tracem as letras para completá-las.

Fique atento: Verifique se os alunos demonstram 
curiosidade em relação aos animais apresentados e 
compreensão para identificar e pronunciar palavras 
com NH. Nas atividades sugeridas como ampliação, 
há várias músicas que podem ser exploradas para que 
essa observação possa ser feita com mais propriedade.

Propostas de ampliação
1. Cante com os alunos a cantiga A árvore da monta-

nha. A letra completa pode ser encontrada facilmente 
na internet. Trata-se de uma cantiga cumulativa –  
a frase “O galho da árvore” vai ganhando novos 
elementos a cada estrofe. Cante também as canti-
gas populares sugeridas a seguir cujas letras estão 
disponíveis na internet. Seria interessante colocar o 
título das músicas na lousa e ler com os alunos: Meu 
galinho, Gatinha parda, Meu pintinho amarelinho, 
Pombinha branca.

2. Proponha aos alunos as atividades da ficha Aranhas, 
do Material Digital para Professor, que tem uma 
oficina de artes. Apresente a eles a música Dona 
aranha e peça que circulem a palavra ARANHA na 
letra da música. Depois, promova uma exposição na 
sala de aula com os desenhos feitos pelos alunos.

3. Proponha a ficha Esconderijo, do Material Digital 
para Professor. Antes da atividade, leia com os alunos 
o nome de cada animal à direita.

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro Achei!, 
de Ângela Lago e Zoé Rios (Belo Horizonte: RHJ, 2011). 
A obra conta uma instigante brincadeira com a 
palavra escrita e com as figuras.

Em família: Incentive os alunos a cantar para seus 
familiares as músicas que aprenderam.

Página 189: Significado e contexto

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG05;  EI03TS02;  EI03EF01, 
EI03EF06, EI03EF08 e EI03EF09;  EI03ET03.
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VOCÊ SABIA QUE ALGUMAS PALAVRAS 
SERVEM PARA DAR NOME A DUAS COISAS 
DIFERENTES? VEJA A PALAVRA MANGA, 
POR EXEMPLO.

FRUTA PARTE DA CAMISA

LIGUE CADA PALAVRA ÀS FIGURAS QUE ELA 
PODE REPRESENTAR. 
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Para início de conversa
1. Pergunte aos alunos se eles conhecem manga. Verifi-

que se comentam as duas opções para o significado 
da palavra: manga de camisa e fruta manga. Registre 
MANGA na lousa. Esclareça que, às vezes, uma mesma 
palavra serve para dar nome a duas coisas diferentes. 

2. Pergunte: Qual é o nome do pé de manga? Se não 
souberem, diga que a manga nasce da mangueira. 
Fale ainda que a laranja nasce da laranjeira; a maçã 
da macieira; o limão, do limoeiro.

3. Proponha um desafio: E como é o nome da árvore que 
dá o abacate? Quem sabe?

4. Cante com eles a música Meu limão, meu limoeiro, 
facilmente encontrada na internet.

Desenvolvendo a atividade
1. Proponha aos alunos que troquem ideias sobre o 

que veem na página. Verifique se eles reconhecem e 
nomeiam todos os elementos.

2. Leia com eles as palavras que estão na página; depois, 
solicite que liguem a palavra ao que ela denomina. 
Faça isso com uma palavra por vez, repetindo sempre 
a leitura da palavra.

Fique atento: Observe se os alunos demonstram 
compreensão e associam com facilidade a mesma 
palavra para nomear duas coisas diferentes. Fique 
atento para identificar dificuldade na leitura das pala-
vras ou no traçado.

Propostas de ampliação
1. Proponha aos alunos a ficha História da manga, do 

Material Digital para Professor.
2. Convide os alunos a criar uma narrativa coletiva para a 

história da ficha. Registre a história na lousa à medida 
que eles forem descrevendo os fatos.

Fique atento: Observe se os alunos conseguem com-
preender a sequência de cenas e elaborar uma história 
conforme a sequência proposta. É uma ótima oportu-
nidade para observar esses dois aspectos e incentivar 
a oralidade. Incentive todos a participarem de forma 
igual na construção da história. Avalie o comporta-
mento dos alunos nas atividades coletivas. Incentive 
o respeito às opiniões dos colegas. 

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro A fuga da 
ervilha, de Pedro Seromenho (São Paulo: Cortez, 2017). 
É a história das aventuras de uma ervilha no corpo 
humano, com um final surpreendente.

Em família: Incentive os alunos a contar para os fami-
liares sobre as palavras que servem para dar nome a 
duas coisas diferentes.

Página 190: Masculino e feminino

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG03 e EI03CG05; 
 EI03TS02;  EI03EF01, EI03EF04, EI03EF07 e 
EI03EF09;  EI03ET03 e EI03ET07.
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Fique atento: Ao propor essa atividade, avalie o grau 
de compreensão dos alunos tanto na leitura quanto 
na escrita das palavras.

Propostas de ampliação
1. As adivinhas são uma forma lúdica de exercitar o ra-

ciocínio. Ensine aos alunos estas adivinhas:

Qual é o animal que anda com as patas? (O pato.)

Tem olhos de gato e orelha de gato, mas não 
é gato. (A gata.)

2. Proponha aos alunos que imitem o som de cada 
animal citado na atividade.

3. Proponha que cantem as músicas Sítio do seu 
Lobato, do cancioneiro popular e Orquestra dos 
bichos, de Chico Roque e Carlos Colla. O vídeo indica-
do a seguir traz a letra completa da música, com uma 
apresentação do grupo Trem da Alegria: http://livro.
pro/oiqyo6. (Acesso em: 2 out. 2020).

4. Seria interessante organizar uma apresentação ence-
nada de uma dessas músicas. O evento pode marcar 
o encerramento do ano, com a presença dos pais e 
familiares dos alunos.

5. Para mensurar as habilidades de compreensão de leitura 
e escrita dos alunos, distribua para eles a ficha Sorvetes, 
do Material Digital para Professor. Primeiro, faça a ativi-
dade oralmente.

6. Aproveite o trabalho feito com a ficha Sorvetes para 
promover uma pesquisa entre os alunos: Que sabor 
de sorvete você prefere?

7. Pergunte aos alunos: Quantos animais estão desenha-
dos na página? Quantos pares você formou?

Em família: Incentive os alunos a desafiar os fami-
liares com as adivinhas que aprenderam.

 

Dica de leitura: Leia para os alunos Este livro 
comeu meu cão!, de Richard Byrne (São Paulo: Panda 
Books, 2014). 
Esta é uma história de mistério: uma menina perde 
seu cão, e o leitor deve ajudar a procurá-lo.

Página 191: Receita culinária

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG01, EI03CG04 e EI03CG05; 
 EI03TS02;  EI03EF01, EI03EF03, EI03EF04, 
EI03EF07 e EI03EF09;  EI03ET03, EI03ET04 e 
EI03ET06.

OBSERVE AS FIGURAS DOS ANIMAIS E 
COMPLETE COM OS NOMES DOS MACHOS 
E DAS FÊMEAS.
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PINTE OS INGREDIENTES E, DEPOIS, 
ESCREVA O NOME DELES DO SEU JEITO.

BICHOS, DE RONALDO SIMÕES 
COELHO. BELO HORIZONTE: 
ALETRIA, 2009.

ESSE É UM LIVRO DE POESIAS 
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, converse com os alunos sobre 

os animais que aparecem na página. Explique para 
eles os termos macho e fêmea, associando ao mas-
culino e ao feminino. Para alguns animais existe di-
ferença entre macho e fêmea. Por exemplo: galo e 
galinha, mas para outros não existe essa diferença. 
Por exemplo: cobra macho e cobra fêmea. 

2. Proponha a eles que digam qual o nome da fêmea do 
pato. Verifique se eles respondem PATA. 

3. Cante com os alunos a música O pato, de Vinicius de 
Moraes e Toquinho. Há vários vídeos na internet que 
disponibilizam essa música de forma divertida. 

Desenvolvendo a atividade
1. Peça aos alunos que identifiquem os animais ilustra-

dos na página. Leia com eles o enunciado da atividade 
e solicite que identifiquem o macho e a fêmea de um 
animal por vez.

2. Inicialmente, faça a atividade oralmente e incentive 
os alunos a colorir os animais.

3. Depois da atividade oral, solicite que escrevam do 
jeito deles os nomes de animais que faltam.

4. Converse com os alunos sobre outros animais que têm 
denominações específicas para machos e fêmeas. Por 
exemplo: cavalo / égua, carneiro / ovelha, bode / cabra.

5. Incentive os alunos a ler o livro sugerido e apreciar 
as ilustrações.
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VOVÔ ADORA FAZER VITAMINA. A RECEITA É 
MUITO SIMPLES. ELE VAI JUNTAR TODOS OS 
INGREDIENTES E BATER NO LIQUIDIFICADOR.

Receita de Vitamina
1 banana pequena
1 fatia de mamão
1 maçã pequena (ou metade de uma grande)
3 colheres (sopa) de aveia
1 litro de leite
2 colheres (sopa) de mel

PINTE OS INGREDIENTES E, DEPOIS, 
ESCREVA O NOME DELES DO SEU JEITO.
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Para início de conversa
1. Converse com os alunos sobre receitas de culinária. 

Elas são como um roteiro, com instruções que as 
pessoas devem seguir para fazer determinada comida. 
Explique aos alunos que geralmente as receitas têm 
duas partes bem definidas: a lista de ingredientes e 
o modo de fazer, além de outras informações impor-
tantes para o preparo. Mostre o que é uma colher de 
sopa e uma colher de chá, assim como uma xícara 
de chá e uma xícara de café. A ideia de metade está 
sendo explorada em Numeracia, e pode ser retomada 
aqui, para explicar o que é a metade de uma fruta ou 
metade de uma xícara. Mostre para os alunos uma 
caixa de leite e diga que ali cabe um litro de leite, 
o que representa, aproximadamente, 5 copos (tipo 
americano).

2. Converse com os alunos sobre as vitaminas de frutas. 
Explique que as frutas podem ser acrescidas de suco, 
leite, aveia ou outros cereais, como castanhas, mel etc.

Desenvolvendo a atividade
1. Leia com os alunos o texto inicial da atividade e verifi-

que se eles conhecem todos os ingredientes.
2. Peça que identifiquem os ingredientes ilustrados na 

página. Pergunte: Vocês se lembram da quantidade de 
maçã que vai na receita do vovô? E de aveia? E de mel?

3. Proponha que nomeiem e pintem cada ingrediente 
da vitamina ilustrado na página.

4. Se achar oportuno, eles podem escrever o nome dos 
ingredientes do jeito deles.

Fique atento: Observe como o aluno lida com o texto 
apresentado em letra cursiva. Avalie também se ele já 
consolidou a ideia de metade e se consegue intuir a 
diferença de capacidade entre uma colher de sopa e 
uma colher de chá, por exemplo.

Propostas de ampliação
1. Com antecedência, combine com os familiares que os 

alunos tragam de casa uma receita de qualquer prato. 
Escreva o nome de cada receita na lousa à medida 
que elas forem sendo apresentadas para a turma. No 
final, deixe as receitas afixadas em um grande mural, 
identifique cada receita como: receita enviada pela 
família Silva, Souza, Ribeiro etc. Pode-se escolher uma 
das receitas para preparar na escola.

Nas atividades que envolvem culinária é importante 
mostrar para o aluno os hábitos de higiene relaciona-
dos à utilização dos utensílios de cozinha e das mãos, 
que devem estar sempre limpos.

2. Cante com os alunos a música Borboletinha. Pergun-
te: o que a borboletinha estava fazendo na cozinha?

Dica de leitura: Leia para os alunos o livro O menino 
que tinha medo de errar, de Andrea Viviana Tauban 
e Camile Carrossine (São Paulo: Escrita Fina, 2016). 
Nesse livro há muitos elementos das festas juninas, 
como danças, músicas, folguedos e culinária.

Página 192: Preservação do meio ambiente e 
história em quadrinhos 

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07;  EI03CG05;  EI03TS02;  EI03EF01, 
EI03EF07 e EI03EF09;  EI03ET02, EI03ET03, 
EI03ET04 e EI03ET05.
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LEIA A HISTÓRIA COM O PROFESSOR.

ESCREVA O NOME DO NOSSO PLANETA:

TERRA 

OITO RIMA COM BISCOITO!

QUANTOS BISCOITOS HÁ NA BANDEJA?

8

LIGUE OS BISCOITOS QUE TÊM A MESMA
FORMA. 

MAURICIO DE SOUSA. SAIBA MAIS SOBRE MEIO AMBIENTE 
COM A TURMA DA MÔNICA, N. 34. SÃO PAULO: PANINI, P. 14.
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade da página, per-

gunte o que sabem sobre o planeta em que vivemos. Faça 
perguntas como: Como se chama nosso planeta? (Terra). 
Como é a forma dele? (Arredondada). O que existe na 
Terra? (Animais, plantas, água, ar, terra etc.).

Desenvolvendo a atividade
1. Pergunte aos alunos o que veem na página. Ajude-

-os a perceber que a história é composta de figuras 
em uma determinada sequência de cenas e textos. 
Pergunte: onde a história começa? Quem são os per-
sonagens? Que desenho mostra o final da história? 
Quem sabe dizer do que fala essa história?

2. Explique o significado de “matérias-primas”, dando 
exemplos: o cacau é uma fruta usada como matéria-
-prima para fabricar chocolate; o leite é matéria-prima 
de queijo e manteiga.

3. Fale dos 4 Rs da preservação ambiental.
4. No primeiro quadrinho, é importante dizer o nome da 

máquina: “Super-reciclador do Franjinha”. 
5. Leia o balão de fala de cada personagem. Explique 

que os “recursos da natureza” são materiais que as 
pessoas retiram da natureza para usar como matérias-
-primas. Fale sobre a importância da reciclagem do 
lixo. Por exemplo, as latinhas usadas voltam para a in-
dústria, são desmanchadas e transformadas em latas 
novas. Proponha aos alunos a atividade de recorte e 

colagem da ficha Latas de lixo reciclável, do Material 
Digital para Professor.

6. Antes de ler o último quadrinho, pergunte: Quem está 
doente? Qual a doença dele? (O planeta fica “doente” 
quando perde suas florestas e os rios ficam cheios de 
lixo, por exemplo.

Propostas de ampliação
1. Convide os alunos a brincar de cientistas. Eles farão 

coletivamente um conjunto de Caixas do Planeta, com 
várias representações dos recursos naturais: Caixa 
dos Vegetais – folhas de árvore, pequenos galhos e 
sementes; Caixa dos Minerais – pedrinhas, pintura de 
um rio, uma moeda; Caixa dos Animais – desenho de 
pessoas, bichos (vaca, cachorro, galinha, cavalo, peixe, 
insetos). Organize uma exposição na escola com o 
material elaborado e convide os familiares dos alunos. 

2. Organize uma Semana do Meio Ambiente, com dicas 
sobre como cuidar do planeta. A cada tema, os alunos 
podem fazer cartazes para expor na escola. Temas 
sugeridos: Economia de água; Reciclagem; Economia 
de energia; Poluição (de rios e mares e também a 
poluição sonora).

3. Oriente os alunos a pesquisar em casa com os familia-
res os cuidados que tomam com a destinação do lixo. 
Verifique se fazem a separação do lixo para reciclagem 
e se na comunidade há coleta seletiva do lixo ou lugar 
apropriado para depositar os materiais recicláveis. 
Programe uma roda de conversa para que todos 
contem aos colegas o que pesquisaram em casa.

4. Se possível, convide algum profissional que trabalhe 
com coleta de lixo ou produção de objetos com ma-
teriais reciclados para contar aos alunos o que sabem 
a esse respeito.

Página 193: Formas geométricas

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, 
EI03EO06 e EI03EO07;  EI03CG01, EI03CG04 e 
EI03CG05;  EI03TS02;  EI03EF01 e EI03EF07; 
 EI03ET01, EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET07.
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OITO RIMA COM BISCOITO!

QUANTOS BISCOITOS HÁ NA BANDEJA?

8

LIGUE OS BISCOITOS QUE TÊM A MESMA
FORMA. 
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Para início de conversa
Antes da atividade, pode-se propor um desafio à 

turma para que reproduzam todos os biscoitos da ban-
deja usando massinha de modelar. Os alunos poderão 
usar as cores que quiserem em cada biscoito. Depois, 
incentive-os a compartilhar com os colegas qual é o 
“sabor“ dos biscoitos que fizeram. Normalmente, nesta 
fase os alunos costumam fazer a associação das cores 
utilizadas com algumas frutas conhecidas que tenham a 
mesma coloração.

Desenvolvendo a atividade
1. Incentive os alunos a falar sobre os formatos dos bis-

coitos nas duas colunas. Neste momento, não se espera 
que saibam os nomes das formas geométricas (retân-
gulo, triângulo, quadrado e círculo). Trata-se apenas de 
uma sondagem, para que levantem hipóteses.

2. Em seguida, oriente-os a calcular o total de biscoitos 
na bandeja. Explore a rima de OITO com BISCOITO. 
Pode-se recitar com os alunos a sequência numérica 
até 20 e propor a eles que prestem atenção para 
descobrir qual é o outro número dessa sequência 
que também rima com BISCOITO. No caso é DEZOITO.

3. Depois, oriente os alunos a ligar os biscoitos que 
apresentam a mesma forma.

Propostas de ampliação
1. Um desafio que pode ser apresentado aos alunos é 

pedir a eles que, usando os jogos de figuras planas 
com figuras em tamanhos diferentes separem as 
peças por tamanho, por forma, por cor ou por qual-
quer atributo. A cada etapa de classificação, pergunte: 
Por que vocês separaram assim? De que outra maneira 
vocês acham que os cartões podem ser separados?

2. O trabalho com diferentes gêneros textuais ajuda 
os alunos no processo de ampliação do vocabulário. 
Apresente a eles a parlenda Um e um, dois, uma 
junta de bois e a cantiga Meu mamoeiro do nosso 
folclore que envolvem a palavra biscoito.

Após recitar Meu mamoeiro, pergunte: Em que 
estado o mamoeiro foi plantado? O que aconteceu 
com o mamoeiro?

3. Proponha aos alunos que pesquisem junto aos familia-
res uma receita de biscoito e combine com os familiares 
o dia em que os alunos devem trazer a receita para a 
escola. Em conjunto, os alunos escolhem uma receita 
para ser feita com o professor na cozinha da escola. 
Depois, organize um lanche com os biscoitos.

4. Nas atividades que envolvem culinária, incentive os 
alunos a observar hábitos de higiene relacionados 
à utilização dos utensílios de cozinha e também às 
mãos. Organize-os na cozinha da escola de forma que 
possam participar do processo.

Dica: Fale sobre os perigos de ficar próximo ao fogão 
quando ele estiver sendo usado. Reforce que crian-
ças não devem manusear objetos de cozinha se não 
houver um adulto por perto.

Página 194: Formas geométricas planas 

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG05  EI03TS02  EI03ET01 e 
EI03ET05.
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LIGUE CADA IMAGEM À FORMA 
CORRESPONDENTE.

NA SUA RUA, EXISTE ALGUMA PLACA DE 
TRÂNSITO? SE SIM, QUE FORMA ELA TEM? 

PINTE O DESENHO DE VILMA USANDO AS 
MESMAS CORES QUE JOÃO USOU PARA 
CADA FORMA.

QUADRADO

TRIÂNGULO

RETÂNGULO

CÍRCULO

RESPOSTA PESSOAL.
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Para início de conversa
Como aquecimento, os alunos poderão ser estimu-

lados a observar as imagens e descrever o que sabem 
sobre elas. Explique o significado das placas de trânsito 
da página. A placa circular indica que em uma determi-
nada pista a circulação é exclusiva para ônibus. A placa 
triangular informa ao condutor que deve dar preferência 
de passagem ao veículo que circula na via em que vai 
entrar ou cruzar.

Aproveite para pesquisar com os alunos na internet 
outras placas de trânsito e seus significados.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, leia com a turma as legendas das formas 

geométricas planas.

Ofereça aos alunos jogos de figuras planas para que 
manipulem as figuras, observem as diferenças e seme-
lhanças entre elas e se familiarizem com elas. Jogos com 
essas figuras são facilmente encontrados na internet. 

2. Incentive os alunos a observar as figuras dos objetos 
e a compará-las com as formas geométricas planas 
apresentadas. Depois, devem ligar cada imagem à 
sua respectiva forma.

Propostas de ampliação
1. A ficha Travessia na faixa, do Material Digital para 

Professor, pode ser explorada para reforçar com 

os alunos o conteúdo referente à educação para 
o trânsito.

2. Utilizando alguns desenhos feitos pelos próprios 
alunos ou figuras recortadas de revistas, construa com 
os alunos quebra-cabeças com formato de formas 
geométricas planas. Cole os desenhos em papel 
cartão ou papelão para dar mais firmeza e durabilida-
de às peças. As peças devem ser grandes e as figuras 
devem ser recortadas em poucas partes.

A ideia é que todos brinquem e compartilhem seus 
quebra-cabeças com os colegas.

Página 195: Formas geométricas

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04, EI03EO05  EI03CG01, 
EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e 
EI03TS03;  EI03EF06  EI03ET01, EI03ET05.

LIGUE CADA IMAGEM À FORMA 
CORRESPONDENTE.

VEJA OS DESENHOS QUE JOÃO E VILMA 
FIZERAM. 

 JOÃO

PINTE O DESENHO DE VILMA USANDO AS 
MESMAS CORES QUE JOÃO USOU PARA 
CADA FORMA.

 VILMA

CÍRCULO – VERMELHO
RETÂNGULO – AMARELO
QUADRADO – AZUL-CLARO
TRIÂNGULO – MARROM
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, oriente os alunos a observar as 

formas geométricas que aparecem nos desenhos de 
João e de Vilma. Distribua aos alunos representações 
de formas geométricas planas para que eles compa-
rem as formas e observem as diferenças e semelhan-
ças entre elas.
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2. Pergunte aos alunos se eles sabem o que a imagem 
que Vilma construiu representa. Explique que robôs 
são dispositivos montados pelos seres humanos para 
executarem certas tarefas obedecendo comandos. 
Proponha aos alunos que andem imitando um robô, 
de forma meio dura, sem articular muito as partes do 
corpo. Após exercitarem a mímica de robô, proponha 
uma brincadeira em que devem seguir as batidas de 
um pandeiro, por exemplo, imitando o robô. Confor-
me as batidas de pandeiro aumentarem ou diminuí-
rem os alunos respondem com movimentos de robô 
mais rápidos ou mais lentos. Com eles sentados em 
roda, proponha que passem o pandeiro de mão em 
mão sem deixar que o pandeiro emita qualquer som.

3. A ficha Robôs, do Material Digital para Professor, 
pode ser explorada neste momento para reforçar o 
trabalho com formas geométricas planas de maneira 
lúdica e ainda estimular a criatividade.

Desenvolvendo a atividade
Peça aos alunos que pintem as formas do desenho de 

Vilma usando as cores observadas nas figuras das mesmas 
formas presentes no desenho de João. Para estimular 
os alunos a perceber as formas iguais, podem ser feitas 
perguntas sobre as figuras e suas cores: Qual é a cor do 
telhado da casa de João? Qual é a cor do tronco da árvore 
na figura de João?

Propostas de ampliação
1. Uma sugestão é propor uma oficina de colagem utili-

zando formas geométricas planas.

Com formas de várias cores e tamanhos, recortadas 
em papéis diversos, os alunos comporão um quadro, 
que poderão fazer parte de uma exposição na escola.

2. Outra ideia é pedir aos alunos que criem persona-
gens com a colagem de formas geométricas planas. 
Em seguida, peça que inventem uma história sobre 
esses personagens. A cada dia, alguns alunos apre-
sentam as suas histórias, descrevendo e nomeando 
seu personagem.

Página 196: Quebra-cabeça

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, EI03EO06 e 
EI03EO07  EI03CG01, EI03CG02, EI03CG03 
e EI03CG05  EI03TS01, EI03TS02 e 
EI03TS03  EI03EF04, EI03EF05, EI03EF06 e 
EI03EF07  EI03ET01 e EI03ET05.

ESTE QUEBRA-CABEÇA É CONHECIDO COMO 
TANGRAM. VAMOS BRINCAR?

O QUE VANESSA ESTÁ FAZENDO EM CADA 
DIA DA SEMANA? 

QUANTOS DIAS TEM A SEMANA? SETE DIAS

CIRCULE DE:

O PRIMEIRO DIA DA SEMANA. DOMINGO

O ÚLTIMO DIA DA SEMANA. SÁBADO

DESENHE A PEÇA QUE FALTA E PINTE A CASA.

QUANTAS PEÇAS FORMAM 
O TANGRAM? 
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Para início de conversa
Como aquecimento para a atividade, use o tangram. 

Esse jogo, muito antigo, foi inventado pelos chineses. 
Para construí-lo, pode-se utilizar o modelo da ficha 
Tangram, do Material Digital para Professor. O tangram 
também é encontrado no comércio com peças feitas em 
EVA ou plástico.
a) Imprima a página e cole-a em papel mais resistente. 
b) Peça aos alunos que pintem cada peça de uma cor. 

Depois, recortem as peças e pintem os versos das 
peças da mesma cor.

c) A ideia é que os alunos brinquem e usem a criativi-
dade para formar figuras diferentes com as peças do 
tangram. Na internet é possível encontrar inúmeras 
sugestões.
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Desenvolvendo a atividade
Primeiramente, os alunos devem fazer a contagem 

e o registro de quantas peças formam o tangram. Em 
seguida, oriente-os a observar as formas geométricas que 
aparecem nas duas figuras e a desenhar e pintar a forma 
que falta na composição da segunda casa. 

Propostas de ampliação
1. Se achar interessante, conte aos alunos uma lenda 

sobre o surgimento do tangram. 

Segundo a lenda, um chinês chamado Tan deixou cair 
no chão uma tábua quadrada de argila. A tábua partiu-se 
em sete pedaços. Enquanto tentava juntá-los, Tan acabou 
compondo outras formas.

2. Aproveite para cantar com a turma a cantiga popular 
Chinês, facilmente encontrada na internet, que traba-
lha a sequência numérica de maneira divertida.

3. Incentive os alunos a escolher a figura de um animal 
e proponha que façam a montagem dessa figura 
com as peças do tangram. Depois, incentive-os a criar 
uma história coletiva que tenha esse animal como 
personagem. O professor vai escrevendo a história 
na lousa e, depois de pronta, devem ler o texto com 
os alunos. O final da história pode ser criado coletiva-
mente. Depois, motive-os para que, juntos, planejem 
um roteiro a partir da história para ser encenado por 
eles. Ajude-os a definir o contexto, os personagens e 
a estrutura da história. A encenação dos alunos pode 
ser gravada em vídeo.

4. Proponha aos alunos que cantem a música Fui morar 
numa casinha.

a) Usando dois pedaços de madeira, um chocalho feito 
com garrafa PET, latinha de alumínio ou outro instru-
mento disponível, os alunos devem cantar a música 
e bater os pauzinhos ou sacudir o chocalho quando 
cantam nha, nha, da, da, pim, pim, xa, xa. 

b) Oriente-os a cantar inicialmente bem baixinho, depois, 
bem alto, devagarzinho ou de forma acelerada, enfim, 
variando as formas de cantar para que percebam as 
variações de ritmo e a altura dos sons.

Página 197: Rotina 

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02 e EI03EO04  EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07  EI03ET04, 
EI03ET07.

O QUE VANESSA ESTÁ FAZENDO EM CADA 
DIA DA SEMANA? 

QUANTOS DIAS TEM A SEMANA? SETE DIAS

CIRCULE DE:

O PRIMEIRO DIA DA SEMANA. DOMINGO

O ÚLTIMO DIA DA SEMANA. SÁBADO

DESENHE A PEÇA QUE FALTA E PINTE A CASA.
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Para início de conversa
Converse com a turma sobre as atividades que cada 

um faz durante a semana. Sugestões: Vocês praticam um 
esporte? Qual? Em que dia da semana? De que dia da 
semana vocês mais gostam? Por quê? Vocês sabem dizer 
que dia da semana é hoje? Em quais dias da semana vocês 
estão na escola? Em quais vocês descansam? 

Desenvolvendo a atividade
1. Seria interessante iniciar a atividade estimulando os 

alunos a falar sobre o que Vanessa está fazendo em 
cada dia da semana. Recite com eles a sequência de 
dias da semana e, em seguida, oriente-os a contar 
como souberem quantos dias há na semana.

2. Depois, podem ser feitas algumas perguntas para 
ajudar os alunos a perceber a sequência dos dias da 
semana e circular o primeiro e o último dia com as 
cores indicadas.

Propostas de ampliação
1. Convide os alunos para desenhar o que mais costu-

mam ou mais gostam de fazer em cada dia da semana, 
utilizando a ficha Rotina semanal, disponível no Ma-
terial Digital para Professor.
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2. Se achar oportuno, explore com os alunos o significado 
da expressão “pintar o sete”, que é se divertir aprovei-
tando ao máximo uma situação.

3. Procure explorar algumas parlendas que trabalham 
a sequência dos dias da semana de maneira lúdica. 

Página 198: Calendário

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO01, EI03EO02, 
EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03EF01  EI03ET06, EI03ET07 e 
EI03ET08.

VAMOS COMPLETAR O CALENDÁRIO 
DO MÊS DE NOVEMBRO? 
ESCREVA OS NÚMEROS DE 21 A 30.

QUANTOS DIAS TEM O MÊS DE NOVEMBRO?

NOVEMBRO

DOM. SEG. TER. QUA. QUI. SEX. SÁB.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

A TURMA DOS BICHOS RESOLVEU PASSEAR 
NA TRILHA. OBSERVE O PADRÃO E 
COMPLETE A SEQUÊNCIA. 
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Para início de conversa
1. Como aquecimento, se possível, explore com a turma 

a ficha Calendário, do Material Digital para Professor, 
na qual são apresentados os meses do ano.

2. Aproveite a oportunidade para fazer com os alunos 
um calendário dos aniversários da turma. Eles poderão 
identificar em que mês há mais aniversariantes, se há 
mês em que não há nenhum etc., fazendo, assim, a 
leitura e interpretação de uma representação gráfica. 
No início de cada mês, leia com a turma os nomes dos 
aniversariantes.

3. Peça aos alunos que perguntem aos familiares sobre 
a data em que nasceram, se recordam em que dia 
da semana foi, se teve algum outro acontecimento 
importante nesse dia e outras informações que eles 
quiserem contar envolvendo o nascimento do aluno. 
Combinem com os familiares para que compartilhem 
essas informações com a criança. Depois, numa roda 
de conversa, os alunos podem socializar o que escu-
taram dos familiares.

Desenvolvendo a atividade
Para que os alunos compreendam que os dias no 

calendário seguem a ordem numérica, incentive-os a fazer 
a contagem até 20, acompanhando com o dedo os quadri-
nhos numerados de 1 a 20. Em seguida, oriente os alunos 
a usar o material dourado ou outro material de contagem 
para representar os números de 21 a 30 que completam 
essa sequência. Muitas vezes eles sabem a contagem 
de cor, mas não associam o número à quantidade que 
ele representa. Depois, seria interessante que fizessem 
novamente a contagem, agora, de 1 a 30 para responder 
quantos dias têm o mês de novembro. Por último, oriente 
os alunos a registrar os números de 21 a 30 cobrindo os 
pontilhados para fazer o traçado.

Propostas de ampliação
1. O trabalho com a sequência numérica de 1 a 30 

também pode ser explorado a partir de um jogo de 
fichas numeradas, confeccionado em papelão, EVA 
ou outro material disponível que achar conveniente. 
Incentive os alunos a alinhar as fichas de 1 a 30 em 
sequência.

2. Apresente aos alunos a parlenda Os meses do ano, 
que ajuda a associar a quantidade de dias de cada mês: 

Trinta dias tem novembro, 
abril, junho e setembro, 
Vinte e oito tem só um, 
os demais têm trinta e um.

(Folclore.)

3. Veja algumas sugestões de atividades a partir da 
cantiga A gatinha parda. 

a) Incentive os alunos a interpretar a letra da música, 
perguntando: Em que mês do ano a gatinha fugiu? O 
que será que aconteceu?

b) Incentive-os a brincar de roda cantando essa cantiga. 
A cada vez que repetem a música, devem substituir o 
trecho que cita o mês, pelo mês seguinte.

4. Para retomar o trabalho com as letras do alfabeto, 
mostre um calendário grande para os alunos. Peça 
que localizem nesse calendário os meses cujos nomes 
começam com a letra J. Pergunte quantos meses têm 
o nome começando pela letra J.
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5. Proponha aos alunos que, observando o calendário 
do ano, identifiquem em que dia da semana “cai” o 
aniversário deles.

Página 199: Sequência numérica

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04, 
EI03EO06  EI03CG02 e EI03CG05  EI03TS02 
 EI03EF02, EI03EF07 e EI03EF09  EI03ET05 e 
EI03ET07.

A TURMA DOS BICHOS RESOLVEU PASSEAR 
NA TRILHA. OBSERVE O PADRÃO E 
COMPLETE A SEQUÊNCIA. 
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Para início de conversa
Seria interessante conversar com a turma sobre os 

animais que aparecem na cena. Pesquise com os alunos 
na internet curiosidades sobre os animais observados 
na página, verificando as principais características deles.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, oriente os alunos a recitar a sequência 

numérica antes de descobrir os números que faltam 
e registrá-los. 

2. A ficha Carimbo de mão, do Material Digital para 
Professor, também pode ser explorada para reforçar 
o trabalho com a sequência numérica de 1 a 30.

Propostas de ampliação
1. Se julgar conveniente, confeccione com toda a sala 

a representação da contagem até 50 carimbando as 
palmas das mãos dos alunos em um cartaz coletivo.

2. Uma atividade divertida que ajuda os alunos a me-
morizar a sequência numérica é a brincadeira do PIN. 
Os alunos fazem a contagem, por exemplo, de 1 a 20 
substituindo os números pares pela palavra PIN: 1, PIN, 
3, PIN, 5, PIN, e assim por diante. Depois, repetem a 
brincadeira substituindo agora os números ímpares 
pela palavra PIN.

3. Pergunte aos alunos de qual dos animais da página 
eles gostam mais e peça que expliquem o porquê.  
Depois, incentive-os a fazer um desenho e escrever 
do jeito deles o nome do animal escolhido.

4. Retome com os alunos a parlenda Um, dois, feijão 
com arroz. Depois de os alunos decorarem os versos, 
brinque com eles de descobrir as rimas, perguntando: 
Oito rima com...? (Biscoito). Dez rima com...? (Pastéis). 
Seis rima com...? (Inglês). Quatro rima com...? (Prato). 
Desafie as crianças a encontrar rimas para: Um, três, 
cinco, sete e nove.

5. Seria interessante explorar com os alunos as variações 
dessa parlenda, que é uma das mais conhecidas da 
cultura brasileira. Motive os alunos a respeitarem as 
diferenças culturais de nosso país.

Página 200: Mais leve e mais pesado

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO04  EI03CG02 e 
EI03CG05  EI03TS02  EI03EF02  EI03ET01, 
EI03ET04, EI03ET05 e EI03ET08.
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PARA QUE SERVE UMA BALANÇA? 
PINTE AS BALANÇAS ABAIXO.
PARA MEDIR O “PESO” (A MASSA) DE PESSOAS E PRODUTOS.

O QUE PESA MAIS: A MELANCIA OU A 
CRIANÇA? A CRIANÇA.

E VOCÊ, QUANTO PESA? RESPOSTA PESSOAL.

VOCÊ JÁ USOU UMA RÉGUA? PARA QUÊ?

DIGA QUANTOS CENTÍMETROS TÊM O LÁPIS 
E O PINCEL DESENHADOS ABAIXO.
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Para início de conversa
1. Antes da atividade, seria interessante explorar com a 

turma as noções de pesado e leve: Será que conse-
guimos levantar o armário da sala? Por quê? E nosso 
livro, quem consegue levantar? O livro é mais pesado 
ou mais leve que o armário? Explore outras compara-
ções que trabalhem a estimativa e a comparação de 
medidas de massa.

1. Aproveite para realizar com os alunos uma oficina 
bem simples para confecção de uma balança em 
que são amarrados dois pedaços de barbante, um de 
cada lado de um cabide de roupas. Nessa brincadeira, 
podem ser feitas comparações entre objetos do dia a 
dia do aluno, como: lápis e tubo de cola; giz de cera e 
apagador; fita adesiva e pote de tinta guache. O link 
a seguir explica como fazer a balança:

CONZATTI, Shana. Experiência com balança. Educa 
Criança, 6 mar. 2019. Disponível em: http://livro.pro/
rbmhrs. Acesso em: 2 out. 2020.

Desenvolvendo a atividade
1. Converse com a turma sobre a questão proposta na 

página. Depois, explique que usamos a balança para 
medir a massa de pessoas e objetos.

2. Deixe os alunos livres para criar suas hipóteses sobre 
quem pesa mais: o menino ou a melancia. Espera-se 
que percebam que a melancia é mais leve que a 
criança da cena. Se a escola tiver uma balança, pode 

ser realizada a pesagem de todos os alunos, mostran-
do a eles a utilidade do instrumento.

Propostas de ampliação
1. As parlendas exploram a diversidade fonêmica, sua 

sonoridade e a prosódia de maneira divertida. Apre-
sente aos alunos a parlenda a seguir.

Uma pulga na balança
deu um pulo e foi à França.
Os cavalos a correr,
os meninos a brincar.
Vamos ver quem vai pegar!

(Parlenda popular.)
Os alunos podem criar uma melodia para o texto da 

parlenda e cantar enquanto brincam de imitar os pulos 
da pulga. Aproveite o momento e proponha aos alunos 
a brincadeira “Pega-pega”.

2. Se achar interessante, explore novamente o cartaz 
Mais pesado e mais leve, disponível no Material 
Digital para Professor.

Página 201: Mais longo e mais curto

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:  
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04  EI03CG05 
 EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08  EI03ET01, 
EI03ET05 e EI03ET08.

VOCÊ JÁ USOU UMA RÉGUA? PARA QUÊ?

DIGA QUANTOS CENTÍMETROS TÊM O LÁPIS 
E O PINCEL DESENHADOS ABAIXO.

10 CENTÍMETROS.

RESPOSTA PESSOAL.

RESPOSTA PESSOAL.

15 CENTÍMETROS.

MEU MATERIAL ESCOLAR, DE 
RICARDO AZEVEDO. SÃO PAULO: 
MODERNA, 2012.

O MATERIAL ESCOLAR PODE SER 
MAIS DIVERTIDO DO QUE PARECE E 
ATÉ SER TEMA DE MUITOS POEMAS.

MOMENTO DE LEITURA
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10 CENTÍMETROS.10 CENTÍMETROS.
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Para início de conversa
1. Antes da atividade solicite aos alunos que se sentem 

em roda e coloque alguns lápis grandes no centro. Os 
alunos devem medir os lápis usando o palmo e res-
ponder depois se encontraram mais de um palmo ou 
menos de um palmo. Depois, meça o mesmo objeto 
usando o seu palmo e pergunte: E agora, mede mais 
de um palmo ou menos de um palmo? Por que vocês 
acham que isso aconteceu? Espera-se que os alunos 
percebam que a medição varia porque o tamanho da 
mão também varia de pessoa para pessoa.

2. Outra possibilidade é pedir aos alunos que meçam 
a largura da sala de aula usando passos curtos e, 
depois, usando passos bem longos. Eles observarão 
que a quantidade de passos longos é menor que a de 
passos curtos.

3. Se achar oportuno, explore o cartaz Mais longo e 
mais curto, do Material Digital para Professor.

Desenvolvendo a atividade
1. Após as atividades de aquecimento, os alunos 

poderão pegar uma régua e manipulá-la livremente. 
Incentive-os a dizer tudo o que observaram nela, 
inclusive a sequência numérica.

2. Em seguida, peça que observem as medições feitas na 
página. Eles devem observar a posição em que o lápis 
e o pincel estão colocados em relação à régua. Chame 
a atenção que o objeto deve ser colocado com uma 
das extremidades coincidindo com o número zero. 
Com essas informações, eles agora podem registrar a 
medida do lápis e do pincel.

3. Proponha que usem a régua para refazer a medição 
dos lápis, realizada com palmos. Espera-se que eles 
percebam que a régua é um instrumento utilizado 
para medir pequenos comprimentos.

4. Seria interessante medir a altura de todos os alunos. 
5. Sugira a leitura do livro Meu material escolar, indi-

cado na seção Momento de leitura. 

Propostas de ampliação
1. Uma sugestão é pedir aos alunos que peguem um lápis 

e o comparem com o lápis desenhado na página, colo-
cando-o sobre o desenho. Qual o lápis mais comprido: o 
seu ou o da figura? Por quê? Chame a atenção dos alunos 
que para medir usando a régua é preciso começar do 0.

2. Proponha a ficha Água de chuva, do Material Digital 
para Professor, para trabalhar com os alunos o traçado 
da linha reta utilizando a régua. Mostre a eles como 
fazer esse traçado. Aproveite para falar com eles sobre 
a importância de se economizar e reutilizar a água.

3. Para o traçado de linhas usando a régua, explore 
também as fichas Traçado do carrinho, Balões, 
Banho de chuveiro e Pipas. 

Dica de leitura: Leia com os alunos o livro Chuva, de 
Mary França e Eliardo França (São Paulo: Ática, 2015).
Em um grande passeio, a chuva molha a mata, a 
cidade e o campo.

Página 202: Quente e frio

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG03, EI03CG04 e EI03CG05 
 EI03EF01, EI03EF03, EI03EF07 e EI03EF08 
 EI03ET01, EI03ET03, EI03ET04, EI03ET06.

VOCÊ SABE PARA QUE SERVE UM 
TERMÔMETRO? RESPOSTA PESSOAL.

VEJA AS TEMPERATURAS INDICADAS EM 
CADA FOTO. MARQUE DE:

A CENA QUE MOSTRA ONDE ESTÁ 
MAIS QUENTE.

A CENA QUE MOSTRA ONDE ESTÁ 
MAIS FRIO.

AZUL VERMELHO 

QUAL FOI O SUCO MAIS VOTADO? 
PINTE PARA MOSTRAR. MELANCIA

QUAL FOI O SUCO MENOS VOTADO?
PINTE PARA MOSTRAR. LARANJA
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Para início de conversa
Antes da atividade, converse com a turma se eles 

acham que o dia está frio ou quente. Veja algumas suges-
tões de perguntas, e adapte-as às condições específicas 
da região: Que tipo de roupa usamos quando o tempo 
está frio? E quando está quente? Vocês preferem dias 
quentes ou dias frios? Por quê? O que vocês gostam de 
fazer nos dias frios? E nos dias de muito calor?

Desenvolvendo a atividade
1. Após observarem bem as imagens da página, oriente 

os alunos a comparar as fotos indicando em qual delas 
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o dia parece estar mais quente e em qual parece mais 
frio. Eles devem circular as fotos de acordo com as 
cores indicadas na legenda.

2. Peça aos alunos que digam o que sabem a respeito 
do termômetro. Se possível, mostre a eles um termô-
metro clínico e pergunte: Vocês já usaram um termô-
metro como esse? Para quê? Você já teve febre? Como 
foi? O que você sentiu?

Propostas de ampliação
1. Para trabalhar a noção de quente ou frio, podem ser 

realizadas as seguintes brincadeiras.

a) “Cabra cegueta”: Nesta brincadeira, um aluno tem seus 
olhos vendados e os outros se escondem para que ele 
tente encontrá-los. Uma pessoa o orienta para não 
encontrar os outros, dizendo: “Tá quente”, “Tá frio”. 

b) “Com calor ou com frio”: Os alunos escolhem quem vai 
ser o comandante. Quando o comandante diz: “Com 
calor”, os alunos devem se abanar. Se o comandante 
diz: “Com frio”, os alunos devem se encolher. Os alunos 
que errarem saem da brincadeira.

2. A ficha Frio e Calor, do Material Digital para Professor 
pode ser explorada nesse momento.

3. Convide os alunos para brincar de “Mímica”. Você 
passa as orientações e eles fazem a representação, se 
possível diante de um espelho grande:

a) Vou pegar um casaco na gaveta porque está muito 
frio. Agora estou vestindo o casado.

b) O tempo está quente. Hoje vou vestir um calção. 
Primeiro uma perna, agora a outra.

c) Vou calçar um tênis. Primeiro coloco as meias. A 
direita e a esquerda. Agora, o tênis. Primeiro o pé 
esquerdo e depois o direito. O que mais posso usar? 

4. Se possível, convide um profissional do posto de 
saúde próximo à escola para conversar com os alunos 
sobre as medidas de prevenção de doenças associa-
das às condições do tempo.

Dica de leitura: Leia com os alunos O vírus mal-
vadão e as crianças poderosas, de Daniel Caval-
canti Ramos (Disponível em: http://livro.pro/qwd964. 
Acesso em: 2 out. 2020).
Na história desse livro, três crianças enfrentam um 
vírus que invade a cidade e foi lançado durante o 
isolamento social ocorrido por causa da pandemia 
provocada pelo coronavírus.

Página 203: Coleta de dados e construção de 
gráfico

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e 
EI03EO07  EI03CG04 e EI03CG05  EI03EF01 e 
EI03EF07  EI03ET07 e EI03ET08.

EM UMA PESQUISA FEITA NA TURMA DE GAEL, 
AS CRIANÇAS ESCOLHERAM O SUCO PREFERIDO 
ENTRE OS SABORES ABAIXO.

VEJA, NA LOUSA, O RESULTADO DA PESQUISA. 
CADA X REPRESENTA UM VOTO.

UVALARANJA MELANCIA

QUAL FOI O SUCO MAIS VOTADO? 
PINTE PARA MOSTRAR. MELANCIA

QUAL FOI O SUCO MENOS VOTADO?
PINTE PARA MOSTRAR. LARANJA
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Para início de conversa
Como aquecimento, convide os alunos a preparar um 

suco ou uma vitamina de frutas. Eles poderão ajudar nas 
tarefas possíveis, como pegar e separar as frutas, lavar as 
colheres, entre outras. A ideia é que seja preparado um suco 
simples, como um suco de laranja, de morango ou de maçã, 
por exemplo. Pode até ser feita uma mistura de sabores.

Desenvolvendo a atividade
1. Converse com os alunos sobre o que eles observam na 

cena. Pergunte de qual dos três sucos mencionados 
na atividade eles mais gostam.

2. Explique que foi feita uma pesquisa sobre o suco 
preferido em uma turma e cada criança marcou um 
X no quadrinho em frente ao cartão com o suco que 
preferia. Pergunte aos alunos: Qual o total de crianças 
que votaram? Qual é o suco mais votado? (Oriente 
os alunos a pintar o copo com a cor do suco mais 
votado). Qual é o suco menos votado? (Oriente-os a 
pintar o copo com a cor do suco menos votado).
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Propostas de ampliação
1. Para ampliar o trabalho pode ser realizada a mesma 

pesquisa do suco preferido e a construção do gráfico 
de barras na lousa com os alunos. Outra ideia é fazer 
uma pesquisa com eles sobre algum tema escolhido: 
prato de comida preferido, cantiga preferida etc.

2. Aproveite a oportunidade para fazer com os alunos 
um sorvete de melancia. Para isso, traga uma me-
lancia para repartir entre eles. Você pode espetar 
os pedaços de melancia ou melão em garfinhos ou 
palitos de madeira.

Aproveite a oportunidade para destacar a importân-
cia de comer frutas e manter uma alimentação saudável.

3. Se achar conveniente, explore a atividade proposta na 
página com um gráfico de colunas usando o material 
dourado. Distribua cubinhos de material dourado e 
oriente os alunos a representar as colunas empilhando 
os cubinhos.

Página 204: Gráfico simples 

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 e EI03EO07 
 EI03CG04 e EI03CG05  EI03TS02  EI03EF01 
e EI03EF07  EI03ET02, EI03ET03, EI03ET04, 
EI03ET07 e EI03ET08.

AS CRIANÇAS DECIDIRAM JUNTAR SEUS MATERIAIS 
EM UMA CAIXA. VEJA QUANTOS MATERIAIS ELAS 
RECOLHERAM.

PINTE UM  PARA CADA OBJETO QUE 
VOCÊ VÊ NA CAIXA.

QUANTOS SÃO OS BALÕES DE CADA COR? 
PINTE PARA MOSTRAR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HÁ MAIS BALÕES DE QUE COR? 
PINTE.

HÁ MENOS BALÕES DE QUE COR?
PINTE.

VERDE

AZUL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECOLHERAM.
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Para início de conversa
1. Sempre que possível, converse com a turma sobre a 

importância de cuidar bem do material escolar. Lavar 
as mãos antes de manusear livros e cadernos, usar a 
frente e o verso da folha evitando desperdícios, guardar 
lápis e borrachas dentro do estojo para não perdê-los.

2. Incentive os alunos a adotar como rotina o hábito de 
guardar o material logo após o uso. Para motivá-los 
a desenvolver esse hábito, pode-se transformar esse 
momento em brincadeira, inventando uma cantiga 
para a hora de organizar a mochila, por exemplo.

Desenvolvendo a atividade
1. Inicialmente, para encaminhar a atividade, pergunte 

aos alunos quantas borrachas há na caixa. Oriente-os 
a pintar um quadrinho para cada material escolar na 
barra correspondente. A ideia é que, ao final, os alunos 
construam um gráfico de barras.

2. Oriente os alunos a calcular quantos materiais de cada 
tipo faltam para completar 10. No caso do apontador, 
a resposta seria nenhum ou zero. Depois, questione 
qual o total de materiais na caixa.

Propostas de ampliação
Proponha uma Semana da Ciência, em que os alunos 

farão vários experimentos para conhecer melhor as pro-
priedades dos diversos elementos da natureza e para ter 
um primeiro contato com os procedimentos científicos 
da observação e da experimentação:
a) Flutua ou não flutua? – bacias de água e diversos 

objetos (bolinha de plástico, pedra pequena e outros), 
para que os alunos verifiquem se flutuam ou não.

b) Ampliando – lupa para que os alunos observem de 
perto alguns materiais, como pedaços pequenos 
de madeira (sem pontas cortantes), pedregulho, 
areia e outros.

c) Misturando tintas – tinta guache de cores variadas 
para que os alunos misturem em potes plásticos para 
obter novas cores.

d) Produzindo um arco-Íris – em um dia de sol, use 
uma fonte de água, como uma mangueira, e obter um 
arco-íris.

e) Olha o vento! – produção de um cata-vento para que 
os alunos observem os efeitos do vento.

Página 205:  Mais e menos

Faixa etária: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 
EI03EO01, EI03EO02, EI03EO03, EI03EO04 
e EI03EO07  EI03CG01, EI03CG05 
 EI03TS02  EI03EF01, EI03EF07 e EI03EF09 
 EI03ET07 e EI03ET08.
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Propostas de ampliação
1. Para revisar e ampliar o trabalho com a sequência 

das letras do alfabeto, pode-se propor aos alunos 
uma brincadeira com balões de festa. Para isso:

a) Encha balões de festa de cores variadas e, em cada 
balão, escreva uma letra do alfabeto, usando caneta 
apropriada. Afixe os balões na sala de aula a uma 
altura acessível aos alunos.

b) Os alunos formam dois grupos e você dá a cada grupo 
uma tarefa. Comece por um grupo. Por exemplo, você 
fala DANILO e o aluno indicado pelo grupo deve tocar o 
balão com a letra inicial dessa palavra. Depois, ele deve 
falar outra palavra que comece com DA, como Danilo. Por 
exemplo: DADO. Se ele não souber, os colegas do grupo 
dele podem ajudar. Faça o mesmo para o outro grupo 
apresentando outra palavra iniciada por outra letra.

2. Outra proposta é distribuir entre os alunos balões de 
festa de cores diferentes. Peça a cada um que encha 
seu balão. Depois, eles podem formar grupos pela cor 
do balão que encheram. Questione quantos são os 
balões amarelos no total, quantos são os vermelhos 
e assim por diante.

3. Veja no link seguir outras sugestões de jogos e brinca-
deiras que exploram conteúdos de Numeracia, incluin-
do uma brincadeira bastante divertida com balões de 
festa e dados voltadas para a Educação Infantil. 

QUATRO brincadeiras para aprender matemática. 
Nosso Clubinho. Disponível em: http://livro.pro/8xome7. 
Acesso em: 1 out. 2020.

Páginas 206 e 207: Glossário

Faixa etária sugerida: A partir de 5 anos

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO04  EI03EF01, 
EI03EF09.

Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento: EI03EO04  EI03EF01, 
EI03EF09.

MINIATURA DA P. 202 DO LIVRO DO ALUNO

É FIM DE ANO! VAMOS ENFEITAR A ESCOLA?

QUANTOS SÃO OS BALÕES DE CADA COR? 
PINTE PARA MOSTRAR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HÁ MAIS BALÕES DE QUE COR? 
PINTE.

HÁ MENOS BALÕES DE QUE COR?
PINTE.

VERDE

AZUL
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Para início de conversa
Convide os alunos para decorar a escola com balões 

de festa, desenhos feitos por eles ou outros enfeites bem 
coloridos para a festa de encerramento do ano.

Distribua para os alunos um convite para os familiares 
participarem da festa. Peça aos alunos que coloquem o 
nome de quem estão convidando e assinem o convite 
com o nome deles.

Em família: Convide os familiares para enfeitar a 
escola com a turma. Enquanto preparam os enfeites, 
as crianças podem ouvir e cantar as músicas de que 
mais gostam, treinando também para apresentar 
essas músicas na festa.

Desenvolvendo a atividade
1. Antes da atividade, incentive os alunos a fazer a con-

tagem do total de balões de festa que aparecem na 
página. Em seguida, pergunte quantos balões são 
verdes. O objetivo é que os alunos pintem um quadri-
nho para cada balão verde na barra correspondente. 
Na sequência, devem fazer o mesmo para as outras 
cores de balão.

2. Depois de preenchido o gráfico, espera-se que os 
alunos analisem os resultados para pintar os balões em 
branco com as cores que apareceram mais e menos.
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Desenvolvendo a atividade
1. Na elaboração do Glossário, com o objetivo de ampliar 

o vocabulário do aluno, a prioridade foi explorar mais 
de um sentido que uma única palavra apresenta 
quando inserida em contextos diferentes, ou seja, 
explorar a significação que uma mesma palavra pode 
assumir dependendo de como for empregada. 

Seria interessante inicialmente mostrar para os alu-
nos alguns dicionários impressos e, se possível, on-line, 
explicando que os dicionários trazem o significado das 
palavras. Eles estão organizados na ordem do alfabeto 
para facilitar a localização das palavras. Procure algumas 
palavras sugeridas pelos alunos e leia o verbete.

2. Veja os passos sugeridos para trabalhar os termos 
propostos no Glossário.

a) Pergunte à turma quais significados conhecem para 
cada palavra.

b) Sugira que observem se a imagem corresponde ao 
significado que disseram.

c) Se achar necessário, repasse a pronúncia da palavra 
com os alunos.

d) Leia para eles as definições para cada palavra.
e) Embora algumas palavras tenham outros significados 

além dos mencionados, optou-se por apresentar 
somente os significados mais conhecidos.

3. Para auxiliar no processo de contextualização de cada 
significado apresentado, podem ser exploradas as 
seguintes frases.

• Quando não lavo os pés, fico com chulé.

• Que lápis chulé! Não escreve direito.

• Este inverno está tão frio!

• Ele era um homem frio.

• O paciente está na maca.

• Vamos guardar a blusa na maca.

• O menino caiu e quebrou um osso do braço.

• O dia hoje está osso!

• Gosto muito de pamonha doce.

• O personagem do livro era um pamonha.

• Meu rádio funciona a pilha.

• Fiz uma pilha de cadernos.

• Veja que grande essa teia de aranha!

• Fiz uma teia azul e vermelha para usar como toalha.

• Minha mãe faz uma torta deliciosa.

• A parede está torta!

CHULÉ
• MAU CHEIRO NOS PÉS.

• COISA DE MÁ QUALIDADE E 
POUCO VALOR.

GLOSSÁRIO

FRIO
• SEM CALOR.

• ALGUÉM QUE NÃO 
DEMONSTRA O QUE 
SENTE.

MACA
• CAMA PARA MASSAGEM 

OU PARA FAZER EXAMES 
MÉDICOS.

• SACO DE COURO PARA 
LEVAR ROUPA AMARRADA 
NO CAVALO.

OSSO
• CADA UMA DAS PARTES QUE 

FORMAM O ESQUELETO.

• DIFICULDADE.
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PAMONHA
• ALIMENTO DOCE OU 

SALGADO FEITO DE MILHO.

• PREGUIÇOSO.

PILHA
• PEQUENO OBJETO QUE 

PRODUZ ELETRICIDADE.

• MONTE DE COISAS 
DISPOSTAS UMAS SOBRE  
AS OUTRAS.

TEIA
• REDE FEITA PELA ARANHA.

• TECIDO DE LINHO OU 
ALGODÃO.

TORTA
• ALIMENTO SALGADO OU 

DOCE COM RECHEIO.

• QUE NÃO ESTÁ EM LINHA 
RETA.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA DO CAPÍTULO 8

ALUNO(A):

ESCOLA:

TURMA: ANO:

PROFESSOR(A):

ASPECTOS ESPECÍFICOS FASE 1 FASE 2

1. Distingue os sons forte e fraco da letra R. 

2. Percebe a diferença entre os sons /ó/ e /ô/. 

3. Reconhece a função dos sinais gráficos: acento agudo, acento circunflexo e til como indi-
cadores da forma como a letra deve ser pronunciada. 

4. Reconhece o som da letra Ç. 

5. Distingue o som dos dígrafos SS, RR, CH, LB e NH e reconhece sua forma escrita. 

6. Percebe que o mesmo som pode ser escrito de diversas formas e que a mesma letra pode 
ter diversos sons. 

7. Compreende a flexão de gênero dos substantivos – masculino e feminino. 

8. Percebe os antônimos como palavras que têm sentidos contrários. 

9. Em numeracia, é capaz de compreender a lei de formação de uma série e completá-la. 

10. Realiza atividades que envolvem comparação, seriação, ordenação, classificação e cor-
respondência. 

11. Reconhece formas geométricas planas em objetos cotidianos. 

12. Realiza o traçado dos números de 21 a 30. 

13. Compreende as implicações do uso de unidades de medida não padronizadas. 

14. Compreende o uso da régua como instrumento de medida de comprimento. 

ASPECTOS GERAIS FASE 1 FASE 2
1. Expressa oralmente suas ideias, desejos e sentimentos.

2. Demonstra empatia e respeito pelos outros.

3. Compartilha brinquedos e outros materiais de uso comum.

4. Compreende e respeita as regras de convívio social nas diversas situações em que atua.

5. Demonstra valorização e cuidado em relação aos espaços coletivos.

6. Reage com interesse diante de desafios propostos.

7. Demonstra criatividade na resolução de situações novas, levantando hipóteses e testando 
soluções.
8. Atua com autonomia em atividades cotidianas de autocuidado e organização de seus 
pertences.
9. Desempenha a contento atividades que envolvem psicomotricidade ampla (correr, jogar 
bola, pular) e fina (movimentos de precisão).
10. Tem hábitos saudáveis de alimentação e higiene.

LEGENDA:
C – CONSOLIDOU O OBJETIVO
PA – EM PROCESSO DE APROPRIAÇÃO
NO – NECESSITA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE APROPRIAÇÃO
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OU ISTO OU AQUILO, DE CECÍLIA MEIRELES. 
ILUSTRAÇÕES DE ODILON MORAES. SÃO PAULO: 
GLOBAL, 2012.

COM VERSOS BEM MUSICAIS, A AUTORA MOSTRA 
AOS LEITORES QUE NA VIDA É SEMPRE PRECISO 
FAZER ESCOLHAS.

O MENINO QUE APRENDEU A VER, DE RUTH 
ROCHA. ILUSTRAÇÕES DE MADALENA MATOSO. SÃO 
PAULO: SALAMANDRA, 2013.

JOÃOZINHO VAI RECONHECENDO AOS POUCOS, NAS 
PLACAS DE RUA E NAS PUBLICAÇÕES EM GERAL, AS 
LETRAS QUE ELE APRENDIA NA ESCOLA.
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A MENINA DA CABEÇA QUADRADA, DE 
EMÍLIA NUÑEZ. ILUSTRAÇÕES DE BRUNA ASSIS 
BRASIL. CURITIBA: MATRESCÊNCIA, 2016.

UMA MENINA DESCOBRE O PRAZER DAS 
BRINCADEIRAS TRADICIONAIS EM PLENA 
ERA DIGITAL.ED

IT
O
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A

PEDRO E LUA, DE ODILON MORAES. SÃO 
PAULO: JUJUBA, 2004.

A HISTÓRIA DE UM MENINO QUE VIVIA COM A 
CABEÇA NA LUA. ATÉ QUE UM DIA...
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DEHAENE, S. Os neurônios da leitura. Porto Alegre: Penso, 2012.
• O autor é neurocientista e explica o mecanismo de leitura sob 
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Cortez, 1988.
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• Estudo que procura analisar o quanto o modelo instrucional 
adotado na alfabetização na primeira infância pode impactar 
as mudanças nos circuitos cerebrais.
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para uma formação docente embasada na pesquisa científica.
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cação Infantil. Pátio Educação Infantil, Porto Alegre: Artmed, 
ano II, n. 4, p. 13-15, abr./jul., 2004.
• Os diversos aspectos envolvidos no estabelecimento e na 

manutenção de uma rotina na Educação Infantil, com a 
definição de atividades, regras, registro e avaliação, entre 
outros temas.

SANTOS, F. H. dos et al. Cognição numérica: contribuições à 
pesquisa clínica. In: PRADO, P. S. T. do, CARMO, J. dos S. (org.). 
Diálogos sobre ensino-aprendizagem da Matemática. 
Abordagens pedagógica e neuropsicológica. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2016. p. 63-91.
• Nesta obra, os autores analisam a cognição numérica do 

ponto de vista da psicologia cognitiva e da neurociência, 
destacando que esse conhecimento pode contribuir para a 
prática de ensino da Matemática na pré-escola.

SANTOS, S. A. Alfabetização infantil baseada em evidên-
cias científicas: um estudo atual. Trabalho de Conclusão de  
Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Estadual de 
Maringá, Maringá, 2011.
• Pesquisa fundamentada no relatório do Grupo de Trabalho 

Alfabetização Infantil, elaborado por especialistas do Bra-
sil, França, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. Analisa e 
compara diversas propostas de alfabetização, levando em 
consideração as dificuldades de aprendizagem da escrita e 
da leitura, e faz recomendações para sua superação.

SAVAGE, J. F. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica. 
Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2015.
• A obra analisa os métodos de ensino baseados na abordagem 

fônica. Contém sugestões de atividades e propostas de traba-
lho voltadas para alunos com dificuldades de aprendizagem. 
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SCLIAR-CABRAL, L. Evidências a favor da reciclagem neuronal 
para a alfabetização. Letras de Hoje, v. 45, n. 3, p. 43-47, 2010. 
Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.
php/fale/article/view/8119. Acesso em: 7 ago. 2020.
• Com base na neurociência, o autor explica como a aprendiza-

gem da leitura pode se beneficiar da reciclagem neural – ou 
seja, a reprogramação de uma área do cérebro geneticamente 
programada para exercer uma tarefa cognitiva, para que 
assuma outras funções.

SÉNÉCHAL, M. The effect of family literacy interventions on 
children’s acquisition of reading: from kindergarten to grade 
3. Encyclopedia of Language and Literacy Development 
(p. 1-7). Londres: Canadian Language and Literacy Research 
Network, 2008.
• Este estudo evidencia a importância das atividades de leitura 

entre pais e filhos para a aquisição de leitura das crianças. 
Analisa as diversas formas de realizar essas atividades e 
sua eficácia.

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Hori-
zonte: Autêntica, 1998.
• O letramento é aqui analisado sob vários pontos de vista, 

procurando investigar seus significados em contextos espe-
cíficos – uma conceituação dicionarizada; um texto voltado 
para professores alfabetizadores; e uma revisão da revisão 
da produção científica em torno do conceito de letramento.

TIBA, I. Quem ama educa! Formando cidadãos éticos. São 
Paulo: Integrare, 2002.
• Uma reflexão sobre a responsabilidade da família na educa-

ção dos filhos, distinguindo-a com clareza do papel da escola.

WASIK, B. (org.). Handbook of family literacy. Nova Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
• Introdução detalhada à literacia familiar, incluindo análise 

de programas existentes e exemplos práticos para a adoção 
dessa estratégia de ensino.

WEISS, M. L. L. Revisão de Alba Weiss. A intervenção psicope-
dagógica nas dificuldades de aprendizagem escolar. Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2015.
• Reflexões e estratégias variadas para enfrentar dificuldades de 

aprendizagem escolar, com atividades individuais e coletivas.

ZORZI, J. L. O que devemos saber a respeito da linguagem 
escrita e seus distúrbios: indo além da clínica. In: ANDRADE, C. 
R. F.; MARCONDES, E. (org.). Fonoaudiologia em pediatria, São 
Paulo, v. 1, p. 120-132, 2003.
• A intervenção em situações de distúrbios de aprendizado 

deve ser acompanhada de um olhar que abarque o estudante 
em sua totalidade, considerando também suas relações fami-
liares e contexto econômico e social. É a partir dessa reflexão 
que o autor desenvolve o artigo em questão.

INDICAÇÕES DE LEITURAS COMPLEMENTARES

CARVALHO, A.; SALLES, F.; GUIMARÃES, M. Desenvolvimento 
e aprendizagem. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
• Este livro propõe a utilização da Arte como recurso para o 

professor, a partir da observação dos aspectos artísticos e 
estéticos, explorar todas as possibilidades de uso das lingua-
gens que a Arte oferece para desenvolver as competências 
ligadas à comunicação.

FERREIRO, E. Alfabetização em processo. São Paulo: 
Cortez, 2011.
• A autora mostra nesta obra como a criança em processo de 

alfabetização assimila as informações disponíveis e interpreta 

textos escritos antes de compreender a relação entre as letras 
e os sons.

GREIG, P. A criança e seu desenho: o nascimento da arte e da 
escrita. Porto Alegre: Artmed, 2004.
• Esta obra, que se constitui um verdadeiro atlas do desenho 

infantil, é fruto de um extenso levantamento realizado pelo 
autor por meio das suas consultas realizadas em uma clínica 
e, também, mediante a observação da produção anual de 
classes de Educação Infantil.

HOLT, J. Como as crianças aprendem. Campinas: Verus Edi-
tora, 2007.
• A obra desvenda a impressionante capacidade que as crianças 

têm de aprender por si mesmas, enquanto brincam e explo-
ram o mundo livremente. Explica também como incentivar e 
encorajar as habilidades naturais de aprendizado dos alunos.

KINNEY, L.; WHARTON, P. Tornando visível a aprendizagem 
das crianças: Educação infantil em Reggio-Emilia. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.
• Este livro, que foca os interesses e preocupações da criança, 

traz fotos, vídeos e outros meios de comunicação com comen-
tários sobre a aprendizagem das crianças.

KRAMER, S. (org.). Profissionais de Educação Infantil: gestão 
e formação. São Paulo: Ática, 2005.
• Esse livro é resultado de uma pesquisa realizada em municí-

pios do Rio de Janeiro e retrata as dificuldades e superações 
vivenciadas diariamente nas creches, pré-escolas e escolas 
de todo o país.

FILMES

A voz do coração. França, 2004. Direção: Christophe Barra-
tier. 95min. 
• O diretor de uma escola enfrenta dificuldades para manter 

a disciplina dos alunos, até que contrata como professor o 
maestro Pierre. Ele forma um coro e descobre o talento musi-
cal de um aluno difícil.

Como estrelas na terra. Índia, 2007. Direção: Aamir 
Khan. 2h55min. 
• Um jovem tem dificuldade de aprendizado e é mandado para 

um colégio interno, onde um professor de Artes descobre 
como ajudá-lo.

Meu filho, meu mundo. EUA, 1979. Direção: Glenn Jor-
dan. 2h17min. 
• A história da criação do programa Son-Rise para tratar crian-

ças com autismo.

O discurso do rei. Reino Unido, 2010. Direção: Tom Hoo-
per. 1h58min. 
• O príncipe Albert da Inglaterra tem um problema de fala e 

precisa superá-lo para assumir o trono como Rei George VI.

O milagre de Anne Sullivan. EUA, 1962. Direção: Arthur 
Penn. 1h47min. 
• Uma aluna cega, surda e muda, que encontra uma professora 

disposta a ajudá-la a se comunicar.

Preciosa: uma história de esperança. EUA, 1987. Direção: Lee 
Daniels. 1h50min. 
• Uma adolescente passa por muitos traumas na vida e na 

escola, até encontrar refúgio em sua imaginação.

Uma lição de amor. EUA, 2001. Direção: Jessie Nelson. 2h11min. 
• Um pai com mentalidade de uma criança de 7 anos enfrenta 

a lei para ter o direito de criar sua filha.
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