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Prezado Professor,  Prezada  Professora, 

As experiências vivenciadas ao longo do primeiro bimestre, certamente, contribuíram para a construção de conhecimentos por parte de seus alunos 

e com sinalizações importantes para a elaboração do seu planejamento. Foi possível, nesse período, reconhecer o quanto cada criança evoluiu, 

considerando os conhecimentos consolidados e os que se encontram ainda em processo de construção.  

 

 

Com esse objetivo, a avaliação realizada ao final do bimestre, em comparação à diagnose inicial, deverá evidenciar os avanços de cada aluno e os 

aspectos que precisam ser fortalecidos, indicando, especialmente, os alunos que irão necessitar de maior atenção. 

 

 

Conforme apontado no caderno do primeiro bimestre, o trabalho desenvolvido no 1º Ano tem,  como foco, a continuidade do processo de formação 

de leitores, já iniciado na Educação Infantil, bem como  a apropriação da leitura e da escrita. Desse modo, as atividades propostas no material do 

aluno buscam favorecer o contato com a literatura, com os gêneros do discurso e com o funcionamento do nosso sistema de escrita. 

 

 

É de fundamental importância que as atividades desenvolvidas em sala de aula levem a criança a se apropriar da leitura, compreendendo e 

reconhecendo a funcionalidade dos textos. Para que isso aconteça, a mediação docente, como já sabemos, é imprescindível. Colocar-se como leitor, 

como escriba e como alguém que auxilia os alunos a perceberem como a língua escrita se organiza terá impacto positivo na aprendizagem de cada 

um. Por essa razão, o planejamento das aulas, o caderno de apoio pedagógico do aluno, os textos selecionados por você, Professor(a), o trabalho 

com a Sala de Leitura e os projetos propostos pela escola necessitam ter um propósito, um objetivo: colocar os alunos sistemática e 

qualitativamente em contato com a escrita. 

 

 

Ao longo  deste caderno, discutiremos as questões  aqui apresentadas. 

Atenciosamente, 

Equipe de Alfabetização – E / SUBE / CED 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 
 
 
 
 

Apropriar-se da língua escrita como meio de expressão, interação e 
comunicação. 

 
• Reconhecer o papel da escrita na sociedade. 
• Diferenciar  letras de outros sinais gráficos. 
• Identificar as letras do alfabeto. 
• Identificar relações fonema/grafema (som/letras). 
• Identificar sílabas de palavras ouvidas e/ou lidas. 
• Ler palavras. 
• Reconhecer palavra como unidade gráfica no texto. 
• Identificar a existência de espaço, separando uma palavra da outra. 
• Escrever palavras. 
• Escrever frases. 
• Identificar a direção da escrita na Língua Portuguesa (escreve-se da esquerda para a 

direita e de cima para baixo). 

 
 
 

Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 
• Reconhecer que textos não verbais são formas de expressão. 
• Reconhecer a leitura de textos verbais como possibilidade de acesso a diferentes 

conteúdos. 
• Reconhecer a leitura como produção de significados. 
• Perceber o ritmo, a fluência e a entonação da leitura.  

 
Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo uso de estratégias de  

seleção, antecipação,  
verificação e inferências. 

 

 
• Localizar informações explícitas em um texto. 
•  Identificar a finalidade de um texto com base no reconhecimento do suporte textual, do 

gênero e das características gráficas. 
• Antecipar o assunto de um texto a partir do título, subtítulo e imagem. 
• Identificar o assunto de um texto lido ou ouvido. 

Desenvolver a expressão oral adequada aos diferentes contextos.  • Utilizar a oralidade como forma de interação social. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA:  OBJETIVOS E HABILIDADES 

2.° BIMESTRE / 2017 



ALFABETIZAÇÃO  –  1.° ANO 
PÁGINA 4 

OBJETIVOS HABILIDADES 

 
Compreender a conservação de quantidade e o registro do número 

por meio da linguagem matemática.  

 
•  Reconhecer o número no contexto diário. 
•  Identificar onde há mais, menos e igual quantidade em grupos distintos de objetos. 
•  Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção. 
•  Agrupar quantidades, utilizando materiais concretos para dar suporte à contagem. 
•  Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção: contagem, 

pareamento, estimativa e correspondência de grupamentos.    
•  Realizar diferentes grupamentos relacionados a uma mesma quantidade. 

 
Realizar contagens e registrá-las. 

 
• Comparar e ordenar coleções pela quantidade de elementos até 10. 
• Relacionar quantidade de elementos à sua representação numérica. 
• Ler e registrar quantidades. 

 
Reconhecer os significados das operações de adição e  de subtração. 

 
• Resolver situações-problema que envolvam os significados da adição (juntar e 

acrescentar) e da subtração (retirar, completar e comparar). 
• Reconhecer que uma mesma operação está relacionada a diferentes problemas e que 

um mesmo problema pode ser resolvido por diferentes operações.     

 
Reconhecer a necessidade de organizar informações. 

 
•  Ler e interpretar informações contidas em imagens. 
•  Construir formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas. 
•  Ler tabelas simples. 
•  Elaborar listas simples. 

Perceber objetos no espaço, considerando-se diversos pontos de 
referência, com a descrição oral das posições. 

•  Explorar o espaço, percebendo relações de tamanho, forma e posição (inclusive 
lateralidade). 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE MATEMÁTICA:-  OBJETIVOS E HABILIDADES 

2.° BIMESTRE / 2017 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 

Compreender que os sujeitos se  organizam 
em diferentes grupos  (família/turma) e que 
existem diferentes formas de se relacionar 

dentro de uma mesma coletividade. 
 

• Identificar-se como parte de um grupo (o grupo turma/o grupo família).  
• Compreender as características identitárias de avós, pais, filhos, como sendo membros da família, 

pertencentes a gerações diferentes. 
• Identificar as transformações e permanências dos costumes das famílias e da instituição escolar. 

 
Reconhecer os marcadores sociais no seu 

ambiente de convívio. 
 

Compreender a importância do respeito às 
diferenças. 

 

• Reconhecer seus caracteres identitários. 
• Perceber a importância  das diferenças entre as pessoas. 
• Perceber as diferenças étnicas, raciais, de gênero, culturais etc, como complementares à formação 

de um povo. 

Reconhecer que os hábitos saudáveis de 
higiene evitam doenças.  

 
Reconhecer que uma alimentação saudável 
é muito importante para se obter qualidade 

de vida.  
 

Identificar  as características do corpo 
humano, compreendendo o seu ciclo vital. 

• Identificar os hábitos de higiene saudáveis. 
• Reconhecer que a alimentação variada é importante para a manutenção da saúde. 
• Reconhecer, em esquemas, as principais partes do corpo humano. 
• Iniciar as fases do ciclo vital que estão vivenciando. 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE HISTÓRIA,  GEOGRAFIA  E  CIÊNCIAS:   OBJETIVOS E HABILIDADES 

2.° BIMESTRE / 2017 
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IMPORTANTE! Orientamos que seja utilizada a EDUCOPÉDIA no 5.° dia do planejamento semanal (6.ª feira).  
Ressaltamos que você poderá utilizá-la, também, em outros dias da semana e sempre que sentir necessidade. 

Unidade Escolar: _______________________________________________________________       Turma: _________       Professor(a): ________________ 
Período: _____/ _____/ _____   a    _____/ _____/ _____ 

SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO SEMANAL   

OBJETIVOS HABILIDADES ETAPAS DA AULA 1.° DIA 
 

2.° DIA 
 

3.° DIA 
 

4.° DIA  
 

5.° DIA 
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RODA DE CONVERSA 
 ACOLHIDA 

HORA DA CHAMADA 
Para realizar a chamada de maneira 

interessante, use músicas, rimas, jogos 

TEMPO CRONOLÓGICO E CLIMA/TEMPO 

RODA DE LEITURA 

APRESENTAÇÃO E REVISÃO 
DA ATIVIDADE DE CASA 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
COLETIVA/INDIVIDUAL 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO LEITURA/ESCRITA 

DINÂMICA OU ATIVIDADE LÚDICA 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO MATEMÁTICA 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO 
ARTICULAÇÃO COM AS DIFERENTES ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

RODA DE CONVERSA 
AVALIAÇÃO/ATIVIDADE PARA CASA 
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O trabalho a ser realizado no 1º Ano permite a você,  Professor(a), explorar, com os alunos, diferentes possibilidades de reflexão acerca da língua escrita, 

contemplando processos básicos e também mais sofisticados de análise linguística. 

 

 

Ao trabalhar  situações cotidianas, explorar canções, parlendas, narrativas, poesias ou o nome dos alunos na chamadinha, considere verificar as hipóteses 

de leitura e escrita de cada aluno. Enquanto para alguns, a leitura de uma palavra será algo desafiador, para outros o reconhecimento de uma letra 

compreenderá uma necessidade e uma possibilidade que precisam encontrar espaço em sala de aula. É importante que as descobertas acerca da língua 

escrita constituam a tônica de cada aula.  Para isso, você pode utilizar brincadeiras, jogos de linguagem e outros recursos pedagógicos que permitam aos 

alunos aprender brincando.  

 

 

Reiteramos a importância de que a  rotina diária das aulas, no período de alfabetização, coloque os alunos em contato dinâmico e intensivo com a língua 

escrita, permitindo também o desenvolvimento da oralidade e da escuta. Falar, ouvir, ler e escrever são habilidades essenciais ao processo de 

aprendizagem.  

 

 

Garanta, a todos, oportunidades de participação nas rodas de conversa, na hora da novidade, na contagem de histórias, nos momentos de produção 

coletiva de textos, ou seja, em todos os momentos da aula. Muitas vezes, se fará necessária a adoção de  estratégias diversificadas ou a criação de 

espaços para que alguns alunos sejam atendidos de maneira mais individualizada.  

 

AVALIAÇÃO  E  PLANEJAMENTO 

 

Ao longo desse caderno, conversaremos mais sobre estratégias lúdicas e significativas  voltadas  à alfabetização,  

bem como sobre a Recuperação Paralela. 



ALFABETIZAÇÃO  –  1.° ANO 
PÁGINA 8 

Observando o currículo do 1º Ano e a chegada do segundo bimestre, consideramos importante 

trabalhar habilidades essenciais à alfabetização, especialmente junto aos alunos que ainda 

não tenham conseguido desenvolvê-las:  

 

• Identificar e/ou escrever o próprio nome. 

• Perceber que o que se fala pode ser escrito. 

• Reconhecer letras e números, diferenciando-os de outros símbolos. 

• Reconhecer a direção da escrita. 

• Experimentar a escrita espontânea de palavras, frases e pequenos textos. 

Como bem destaca LEMLE (2009), conseguir simbolizar, discriminar a forma das letras, discriminar os sons da fala, desenvolver a consciência da 

unidade de palavra e compreender a organização de uma página escrita são questões que as crianças precisam enfrentar para que aprendam a ler e a 

escrever. 

 

Os alunos que, no início do segundo bimestre, ainda não avançaram em relação a tais aspectos, necessitam e devem ser acompanhados, 

individualmente, para que deem os saltos necessários à aprendizagem efetiva. 

 

A fim de favorecer o desenvolvimento dessas habilidades, é possível pensar em estratégias como as que estão sugeridas na próxima página. 

AVALIAÇÃO  E  PLANEJAMENTO 
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Professor(a), no que diz respeito ao trabalho com o nome, a realização da chamadinha com o auxílio das 

crianças, conforme sugerido no primeiro bimestre, contribui, de forma significativa,  para o desenvolvimento da 

leitura.  

 

Nas ocasiões de Recuperação Paralela, consideramos importante 

• criar situações lúdicas que levem as crianças  a buscar  a ficha do próprio nome; 

• estimular a formação do nome, utilizando as letras móveis; 

• propor a formação de algumas letras, com a utilização de diferentes materiais; 

• solicitar às crianças  que nomeiem as letras e comparem o valor sonoro de cada uma delas; 

• pedir que façam a contagem das letras e comparem as quantidades de letras em um e  outro nome; 

• oferecer fichas com o nome da criança escrito em diferentes tamanhos para que ela possa ordená-las em 

ordem crescente e decrescente − do menor para o maior e vice-versa. (vide imagens ao lado); 

• orientar o uso de fichas de apoio para a escrita do nome, retirando-as tão logo seja possível. 

Durante a realização dessas atividades, é possível 

• explorar relações simbólicas; 

• explorar forma e  reconhecimento das letras e relações entre sons e letras; 

• desenvolver a consciência de palavras; 

• destacar letras e sílabas; 

• propor a criação de rimas e aliterações, dentre outras possibilidades. 

 

Para ampliação do trabalho, levando em conta a relação entre a fala e a escrita, sugerimos 

• criar situações em que seja  possível escrever palavras ou textos ditados pelos alunos; 

• escrever textos que as crianças já tenham memorizado (como músicas e parlendas); 

• solicitar aos alunos que ordenem cenas e criem histórias sobre as cenas, enquanto você, Professor(a),  escreve, no quadro/blocão, a história criada 

coletivamente;  

• aproveitar elementos centrais das cenas apresentadas, para que os alunos escrevam palavras ou frases sobre elas. 

AVALIAÇÃO  E  PLANEJAMENTO 
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Professor(a), considerando que o caderno do aluno, elaborado para o segundo bimestre,  retoma conteúdos e habilidades já trabalhados no bimestre 

anterior,  sugerimos dar continuidade à 

 

• exploração de sons iniciais e finais de palavras; 

• comutação de letras e sílabas; 

• leitura das palavras com as quais se “brinca”, trocando letras e sílabas, a fim de que o aluno perceba que não apenas a grafia e a sonoridade 

mudam, mas também muda o significado das palavras; 

• leitura individual dos textos apresentados no material (os alunos podem ser chamados à sua mesa, Professor(a), para  leitura); 

• realização de desafios, como o uso de letras móveis, para a formação de nomes de personagens e/ou de títulos para as histórias lidas/ouvidas; 

• proposição de jogos em que as crianças precisem decidir que letra trocar para transformar uma palavra em outra (formação de pares mínimos. Ex.: 

jaca/faca). 

 

 Ao desenvolver  seu trabalho, Professor(a), procure registrar o aprendizado de seus alunos. Verifique os conhecimentos que cada um construiu e os 

passos que  precisam dar para que todos avancem no processo de alfabetização.  

 Que tal organizar pequenos grupos para  facilitar o acompanhamento da turma, 

durante cada semana?  

Assim, ao final de um mês, todos os alunos poderão ser atendidos em suas 

necessidades específicas e você, Professor(a), poderá conhecer, efetivamente, as 

dificuldades de cada criança. 

 O livro Leitura e Escrita: 1º e 2º  Anos, escrito pela Professora Iza Locatelli, 

 traz informações importantes a respeito dos processos de alfabetização e letramento. 

 Acesse esse material  no portal Rioeduca: http://www.rioeduca.net 

AVALIAÇÃO  E  PLANEJAMENTO 

h
ttp

://q
u

ero
im

age
m

.b
lo

gsp
o

t.co
m

.b
r/2

 



ALFABETIZAÇÃO  –  1.° ANO 
PÁGINA 11 

p. 3 

p. 4 

LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

Professor(a), a partir da atividade proposta na página 3, você pode verificar como os alunos lidam com as 

representações  de fonemas/grafemas e pode, ainda, explorar a direção da escrita em nossa língua.  

Chame a atenção para as letras iniciais e finais. Compare as palavras GIBI e POTI, PATO e POTI, levando-os à 

observação, em cada par de palavras, das letras que se repetem, na mesma posição. 

Peça que atentem aos balões de fala da página 3 e faça perguntas do tipo:  

 

• Alguém conhece ou já ouviu alguma história a respeito de um personagem indígena? 

• O que vocês acham que vamos encontrar em uma história sobre um personagem indígena? 

 

Na página 4, leia, inicialmente, apenas o título da história e peça aos alunos que imaginem como deve ser o 

menino POTI. Isso permitirá que as crianças façam inferências sobre o texto a ser lido e mostrem seus 

conhecimentos prévios. 

A leitura é o processo pelo qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação de texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência.  
 

In: Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. 
 Brasília: MEC/SEF, 1998. (Adaptado) 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 3 E 4 
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LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

Após a leitura do texto MENINO POTI, você pode: 

 

• retomar o debate sobre a questão indígena e explorar, oralmente, as diferenças entre os ambientes da mata e da cidade;  

• falar sobre os adornos utilizados/fabricados por indígenas e que são traços de sua cultura;  

• conversar sobre os povos nativos do Brasil, evidenciando que, embora ainda haja tribos no país, muitos indígenas já vivem nas grandes cidades. É 

importante que as crianças não relacionem a população indígena apenas ao espaço das aldeias.  

 

Para ajudá-los a melhor compreender essas questões, converse com eles sobre a vida e obra de Daniel Munduruku, escritor que declara: “Escrevo para 

me manter índio”.  

 

Que tal estabelecer uma semana para contação de histórias indígenas? Busque, na Sala de Leitura, a coleção de livros da Maleta LIA e faça a  escolha 

dos títulos, juntamente com seus alunos. Incentive-os a participar. 

 

Você também pode propor um levantamento, junto às famílias, a fim de verificar a existência de descendência indígena entre os alunos. Obtendo 

informações significativas, considere a possibilidade de montar um gráfico com os dados levantados. 

 

Para dados gerais acerca da população indígena no Brasil, consulte http://www.funai.gov.br/   

“(...) crianças pequenas  que escutam frequentemente histórias lidas por adultos (em casa ou na escola) 
são capazes de pegar um livro e fingir  que leem a história, usando, para isso, uma linguagem 
característica desse  gênero. Por outro lado, é importante destacar que  apenas  a interação com textos  
que circulam na sociedade não garante que os alunos se apropriem da escrita alfabética, uma vez que, no 
geral, essa aprendizagem não acontece de forma espontânea, mas exige um trabalho de reflexão sobre  as 
características  do nosso sistema de escrita.” 

 (BRASIL, 2012, p.18.) 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 4 

http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/


ALFABETIZAÇÃO  –  1.° ANO 
PÁGINA 13 

p. 5 

p. 4 

LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

O  momento  da  leitura 

Professor(a), consideramos importante organizar a turma para o momento da leitura, propiciando um clima de concentração e envolvimento, de modo que  

a aprendizagem seja favorecida.  

Você pode 

• escolher uma música (apropriada ao momento de leitura) para cantar, antes de ler os textos; 

• confeccionar, com a turma,  uma plaquinha para a porta da sala, em que se leia algo como: “Hora da leitura! Volte daqui a pouco, por favor!”; 

• explorar, sempre que possível, o título, as ilustrações, a capa dos livros ou os suportes textuais, com a intenção de favorecer a antecipação do assunto a 

ser lido; 

• estimular o debate acerca do conteúdo das leituras; 

• estabelecer a hora ou o dia da notícia, da poesia, da leitura, de modo que os alunos reconheçam que, naquele momento, serão ouvintes de uma leitura; 

• criar listas em que os alunos possam ajudar a registrar os textos mais divertidos ou preferidos pela turma. 

Além do trabalho que se pode realizar, coletiva e oralmente, com as 

inferências a respeito do título e da existência de um personagem 

indígena, explore a habilidade de localizar informações explícitas.  

 

Feita a leitura coletiva do texto, sabemos que tais informações podem ser 

exploradas oralmente. Normalmente, os alunos levantam, sem grandes 

dificuldades, informações explícitas dos textos compartilhados. No 

entanto, é de grande importância que sejam desafiados a localizar no 

corpo do texto as informações. Assim, encoraje seus alunos a reler o 

texto, leia junto com eles e peça que identifiquem informações como: o 

nome do menino,  o lugar onde vive e o que usa no peito. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 4 E 5 
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A cada atividade de leitura 

procure levar seus alunos a... 
Para isso, você poderá... 

Antecipar o assunto a partir 
do título. 

Após ler o título dos diferentes tipos de textos lidos, incentive os alunos a falar sobre 
os possíveis assuntos do texto. Aproveite os temas da atualidade e explore 
manchetes de jornais e títulos de artigos de revistas, por exemplo. 
Lembre que as imagens também podem ajudar a antecipar assuntos. Assim, em 
algumas situações, cubra o título dos livros a serem lidos e estimule as crianças a 
observar as ilustrações. 

Reconhecer a finalidade de 
cada texto com base no 

suporte. 

Conversar sobre o texto com a turma, explorando a compreensão do texto, o 
suporte e as características gráficas. No caso da leitura de poemas, faça os alunos 
observarem a organização do texto em verso. Diante de diferentes cartazes, informe 
as intenções comunicativas de cada um.  Nas receitas, faça-os perceber a organização 
do texto em ingredientes e em modo de preparo, destacando a funcionalidade da 
estrutura. Nas parlendas, enfatize a utilidade dos textos, em relação à disseminação 
de brincadeiras.  

Perceber o ritmo, a fluência e 
a entonação da leitura. 

Ler e reler os poemas e parlendas, pedindo que as crianças repitam/decorem ou 
façam jograis, reproduzindo a entonação dada pela sua leitura, Professor(a), pode 
ser uma alternativa para o trabalho com fluência e entonação  no primeiro ano. Essas 
atividades facilitam a percepção da musicalidade, da fluência e da entonação, que 
serão, inicialmente, dadas por você. 
Para que, gradativa e paulatinamente, a criança perceba e imprima ritmo, fluência e 
entonação às suas leituras, é necessário que disponha de bons exemplos de leitura. 

Reconhecer o assunto do 
texto lido ou ouvido. 

Explorar, oralmente, os textos lidos, deixando que os alunos se expressem 
livremente. Fazer perguntas que os conduzam à identificação do assunto  e de 
determinadas informações. 
Utilize, também, no caderno do aluno, as atividades do CONVERSANDO SOBRE O 
TEXTO, no qual as habilidades em questão são desenvolvidas. 

Localizar informações 
explícitas e implícitas. 

UM POUCO MAIS SOBRE AS HABILIDADES DE LEITURA 

p. 24 

p. 39 

p. 77 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 24, 39 E 77. 
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p. 31 

p. 33 

 Ratificamos que, lidando com diferentes gêneros do discurso, os alunos ampliam seu conhecimento de mundo, seu conhecimento linguístico e textual. 

 Reiteramos a importância de chamar a atenção das crianças para a função social dos textos. Reconhecer a finalidade de um texto é uma importante 

habilidade de leitura, que contribui para a formação dos pequenos leitores.  

 É importante observar junto aos alunos as mais variadas intenções e finalidades dos textos que circulam socialmente. Em uma embalagem, por exemplo, 

uma receita tem a finalidade de ensinar como utilizar  o produto. Já em  um livro de receitas, é possível encontrar um conjunto mais amplo de orientações 

sobre como preparar alguns pratos. 

A leitura de narrativas deve adequar-se à faixa etária da turma, a fim de permitir o envolvimento dos alunos.  

Estimule-os a conversar  sobre os textos lidos. É importante que falem sobre suas impressões; que transitem 

entre o imaginário e a realidade; que percebam as vozes da narrativa; que compreendam o desfecho;  que leiam 

as imagens quando estas existirem.  

Feita a leitura do texto,  explore, oralmente, informações explícitas, como: 

• De quem era a galinha? 

• De acordo com o texto, o que a galinha comeu? 

• Para o vizinho, a galinha disse palavras formadas pelas letras que comeu? 

 

Brinque com o som produzido pela galinha e explique aos alunos que os sons produzidos pelos animais 

possuem nomes específicos. A turma pode realizar uma pesquisa a respeito. 

Aproveite para aguçar  a curiosidade dos alunos acerca do animal, personagem da história. Converse sobre suas 

características,  tipo de alimentação e comportamento característico.  

LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 31 E 33. 
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p. 36 

p. 37 

Professor(a), na página 36, após a leitura da receita, explore a estrutura do texto. Vale a pena fazer com que os 

alunos percebam a utilidade da lista de ingredientes e a importância da explicação do modo de preparo. Chame 

a atenção para informações como o tempo de preparo. Explore expressões como “deixar dourar”/ “deixe 

cozinhar”. Faça com que observem as diferentes medidas (quantidade de cada vegetal, peso, porções medidas 

por colheres, quantidade de litros de água). 

A partir do trabalho com a receita, converse com os alunos sobre a importância da alimentação saudável. A 

ingestão de vegetais, hortaliças, frutas, carnes magras e cereais, em substituição a produtos industrializados, 

pode ser incentivada. 

 

Você pode aproveitar para  trabalhar a escrita  e a oralidade, propondo 

• a elaboração de uma lista com produtos naturais que  precisamos consumir; 

• a brincadeira de adedanha com nomes de frutas, legumes e hortaliças; 

• a montagem de um acróstico com o nome de uma  fruta (a atividade pode ser realizada em duplas); 

• entrevistas com a Direção da Escola e com a equipe responsável pelo preparo da merenda, sobre o cardápio 

escolar. 

Também é possível montar gráficos com as frutas preferidas da turma e uma coletânea de receitas. 

LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

Na alfabetização, a leitura de textos literários e dos demais gêneros do discurso são essenciais para que o aluno se aproprie da língua escrita. 
Do texto à palavra, a leitura em sala de aula deve fluir. 
Observe que alguns comandos das atividades já trazem orientações para que os alunos leiam palavras e frases. Enfatize tais comandos e auxilie-os em suas 
dificuldades. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 36 E 37. 
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p. 40 

p. 39 

LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

A diversidade de textos que circulam pela sala de aula permitirá o contínuo desenvolvimento das habilidades de 

leitura. Sempre que possível, além de chamar a atenção dos alunos para a finalidade de cada texto, destaque os 

suportes em que são encontrados. 

 

Aproveite a capa de revista apresentada na página 40 e chame a atenção para os seus elementos. Consideramos 

importante destacar as matérias em destaque e sua relação com a tipografia e as imagens utilizadas. 

 

Você pode levar para a sala de aula outras revistas e levantar com os alunos os assuntos em destaque,  o nome das 

revistas, a existência ou não de índice nas primeiras páginas e a logomarca das editoras, entre outros aspectos. 

Ao estudar um texto, 
importa percebê-lo em 

suas características 
próprias e reconhecer 
a função social que o 

define.  

Aproveite o trava-língua da página 40 e converse com os alunos sobre textos 

que expressam brincadeiras. Assim como a parlenda, o trava-língua pode 

servir de entretenimento, sendo bastante utilizado oralmente. 

Em uma pesquisa, junto aos familiares, aos demais professores ou à Sala de 

Leitura, os alunos podem coletar parlendas e/ou trava-línguas (o registro 

escrito ou a gravação de áudios podem se constituir  em formas de coleta). 

Durante o processo de alfabetização, é fundamental que o aluno tenha oportunidade de ler, individualmente, pequenos textos, frases e palavras. 

Busque estratégias para garantir a cada criança um momento para tais leituras.  

Enquanto realizam as atividades, consideramos importante circular  entre as carteiras e solicitar aos alunos que leiam, para você, pequenos textos 

ou mesmo palavras. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 39 E 40. 
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Professor(a), na página 56, aproveite a narrativa para trabalhar informações explícitas e implícitas.  

 

Após a leitura, explore oralmente o texto.  Verifique como os alunos compreenderam o desfecho da história. 

 

Compreender a solução do problema do personagem principal implica em reconhecer uma informação 

implícita.  O mesmo ocorre quando os demais animais se afastam do jacaré. Verifique as conclusões a que os 

alunos chegaram. Se necessário, releia o texto. Faça-os observar a ilustração e chame a atenção deles para o 

fato de que a imagem dá pistas sobre o desfecho.  

 

O texto permite também o trabalho com a habilidade de inferir o sentido de palavras e expressões como 

“matar a fome” e “deu no pé”. 

 

Algumas palavras podem ser desconhecidas. Você, Professor(a), pode tanto explorar o sentido de algumas 

palavras antes de iniciar a leitura, quanto trabalhar o sentido delas, a partir do contexto em que  aparecem no 

texto. O uso do dicionário pode ser uma opção interessante. 

 

LEITURA,  ESCRITA  E  ORALIDADE 

p. 56 

p. 57 

p. 59 

Deve-se buscar, através da leitura, que o aluno perceba os recursos linguísticos utilizados para construir o 
sentido, em atividades que não sejam o mero localizar, identificar, analisar palavras e termos que, 
isolados, fora do texto, não passam de nomenclatura vazia. Num texto, palavras e sintagmas servem à 
textualidade, são funções, estão em função do texto. 
 

SME. RIO DE JANEIRO. Leitura, escrita e análise linguística: alguns pressupostos teórico-metodológicos. Rio de Janeiro: Ediouro, 2013. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  56, 57 E 59. 
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p. 7 

p. 8 

p. 6 

p. 10 

SISTEMA  DE  ESCRITA 

     Professor(a), são trabalhados, ao longo do material do aluno, aspectos específicos 

a respeito do nosso sistema de escrita. Nas propostas intituladas BRINCANDO COM 

LETRAS E PALAVRAS, os alunos são convidados a refletir sobre as características da 

língua escrita. 

 

     Consideramos importante que os alunos 

• reconheçam e  nomeiem letras; 

• diferenciem palavras, sílabas  e letras;  

• Identifiquem, em palavras, letras finais e iniciais; 

• percebam, em um texto, o espaço entre as palavras; 

• sejam capazes de decidir sobre quais letras usar para escrever ou completar 

determinada palavra; 

• ampliem a  consciência fonológica e fonética; 

• leiam e escrevam palavras. 

 

     O contato com a leitura e a escrita de textos e palavras, a brincadeira com rimas, 

o troca-troca de letras e sílabas e  as relações entre significante e significado 

auxiliam as crianças a avançarem no seu processo de alfabetização. 

 

     Professor(a),  algumas reflexões  podem auxiliar o seu trabalho no que se refere 

ao ensino e à aprendizagem da leitura e da escrita. Nas próximas páginas, 

trataremos do desenvolvimento da consciência de palavras, sílabas e fonemas. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  6, 7, 8 E 10. 
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SISTEMA  DE  ESCRITA 

 A consciência silábica 

 

 É importante que os alunos percebam que as palavras “são definidas 

por significado e que podem ser longas ou curtas, independentemente 

do que signifiquem” (ADAMS. et al, p. 72, 2006).  

JADER ADAMS, M. et al. Consciência fonológica em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 

   

   Aproveite as páginas 6 e 7 para trabalhar com as palavras do texto e 

do título. Explore o significado das palavras, a localização no texto e a 

quantidade de letras que possuem, por exemplo. 

     

As sugestões a seguir, apresentam algumas sugestões para a ampliação 

do trabalho. 

•  Selecione e distribua, entre os alunos, fichas com palavras de um texto, ou de um mesmo campo semântico. Peça aos alunos que as organizem em ordem 

crescente, considerando a quantidade de letras.  

•  No quadro, escreva, por exemplo, BOI e FORMIGA. Conte as letras e faça com que os alunos percebam que o tamanho dos animais não tem relação com o 

tamanho da palavra. 

•  Organize o nome dos alunos em função da quantidade de letras. 

•  Utilize os textos para pedir aos alunos que  localizem determinadas  palavras. 

•  Solicite que verifiquem, em um determinado texto, quantas vezes uma determinada palavra se repete. 

•  Solicite que pintem os espaços entre as palavras  que compõem frases, versos ou pequenos textos. 

•  Selecione uma frase em textos ou um verso em um dos poemas trabalhados, e peça que as crianças contem as palavras que  compõem cada um deles. 

p. 7 

p. 6 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 6 E 7. 
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 A consciência silábica, muitas vezes, parece difícil aos alunos. Isso se justifica por se tratarem de unidades menores, que não são dotadas de sentido. Como 

sabemos, as sílabas “correspondem às pulsações de som da voz, bem como aos ciclos de abertura e fechamento das mandíbulas” (ADAMS. et al, p. 72, 2006)  

e, em função disso, brincar com as sílabas acaba sendo divertido para as crianças, que passam a prestar atenção e a perceber “cada parte” da emissão oral.  

   JADER ADAMS, M. et al. Consciência fonológica em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006 

SISTEMA  DE  ESCRITA 

A consciência de palavras 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  17, 40, 69  E 76. 

As atividades das páginas 9, 17 40, 41, 69, 72, 73 e 76 favorecem o desenvolvimento da consciência silábica. 

p. 17 p. 40 p. 69 p. 76 

Para auxiliar seus alunos no processo de aquisição da consciência silábica, promova situações em que 

• as crianças batam palmas ao pronunciar cada pulsação de seus nomes, enquanto você conta as pulsações; 

• com as mãos colocadas no queixo, pronunciem palavras e prestem atenção à quantidade de vezes que abrem a boca; 

• utilizem e/ou construam dominós silábicos. 

 Após verificar se, em sua escola, há jogos com sílabas, proponha a formação de palavras, organizando pequenos grupos de alunos. 

 Incentive-os a consultar os jogos enviados pelo Projeto Trilhas (inclua-os em seu planejamento). 

 Brincando com as crianças, proponha que digam palavras que comecem com a última sílaba de uma palavra dita pelo último participante. Assim, por 

exemplo, se você disser “boneca”, uma criança pode dizer “cabelo” e, a terceira, poderá dizer “lobo”. 
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A consciência fonêmica 
Por se tratar das menores unidades da língua, os fonemas são de difícil percepção para as crianças. Desse modo, precisamos explorar a consciência fonêmica 

em atividades diversas, para que os alunos possam perceber que o acréscimo, retirada ou troca de letras, em  uma palavra, altera o seu sentido e a sua 

pronúncia. 

 

Conforme afirma Iza Locatelli, “o último passo e o mais refinado de todos é a consciência fonêmica, que consiste em que a criança reconheça os fonemas e 

“brinque” com eles. Por exemplo, ao ler a palavra CANA, pode-se pedir às crianças que suprimam o fonema K e descubram nova palavra. Ou, ainda, nos 

trabalhos de comutação, levar os alunos a mudar significantes para criar novos significados” (SME, 2012). 

Disponível em https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C2A5245C18762BB4!181&app=WordPdf&wdo=2  

         

Nas atividades das páginas 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 33, 34, 41, 46, 47, 48, 65, 66, 71, 73, 81, 82 e 84, há diferentes propostas para que se desenvolva a 

consciência fonêmica. 

SISTEMA  DE  ESCRITA 
CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 33, 34, 41, 46, 47, 48, 65, 66, 71, 81, 82  E 84. 

p. 9 p. 15 p. 16 p. 34 

p. 46 p. 82 
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Professor(a), para que o processo de alfabetização se consolide, os alunos precisam perceber os textos e as palavras como unidades de sentido, as sílabas 

como partes da emissão oral e os fonemas como unidades mínimas da língua. É indispensável que os alunos tenham contato sistemático com a língua 

escrita e possam refletir sobre sua estrutura.  Desde o trabalho com os textos, até as atividades em que se propõe que os alunos “brinquem com letras e 

palavras”,  diversas  e diferentes relações e reflexões linguísticas  precisam ser realizadas.  

SISTEMA  DE  ESCRITA 

Ainda sobre o que diz respeito às atividades em que as crianças “brincam com letras e palavras”, recomendamos 

que, ao longo das aulas,  seja possível 

• chamar a atenção dos alunos para o fato de que uma letra muda o sentido de uma palavra;  

• propor jogos orais em que as crianças possam formar palavras a partir de  desafios lançados; 

• oferecer (aos alunos que necessitarem) a manipulação das letras e a ajuda de um par mais capaz. Como 

sabemos, o apoio de pessoas e recursos são fundamentais para a superação de determinados desafios;  

• convidar os alunos a refletir sobre quais letras se deve usar para escrever determinadas palavras. 

 Ressaltamos, ainda, que as atividades em que uma palavra é transformada em outra, a partir do acréscimo, 

supressão ou  troca de posição das letras contribuem para o desenvolvimento da consciência fonética e devem 

favorecer o processo de reflexão acerca da língua. É importante reconhecer que tais atividades não devem ser 

tomadas como atividades de escrita ou de leitura no sentido amplo dos termos, mas como parte de um processo 

que pretende levar o aluno a refletir sobre o sistema de escrita. Como sabemos e discutiremos mais adiante, a 

formação de leitores e o trabalho com a produção de textos envolvem um vasto conjunto de reflexões,  estratégias 

e  habilidades. 

Conforme destaca Solé (1988), “visto que o sistema da língua escrita é um sistema complexo, as crianças precisam abordá-lo de uma perspectiva ampla, 

não restritiva” (p.61). Por essa razão, cabe à docência oferecer “uma multiplicidade de caminhos e estratégias  para que possam se apropriar dele. Se 

fizerem isso, contribuirão para que as crianças vejam a leitura não como um processo de translação de um código para outro, mas como um desafio 

interessante que precisam resolver para saber o que dizem e como devem dizê-lo” (Solé, p.61).  

p. 46 

p. 48 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 46 E 48. 
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Professor(a), nesta etapa da alfabetização, é comum os alunos 

segmentarem palavras ao escrever textos. Aproveite a curta extensão do 

trava-língua (p.40) ou do texto de Ruth Rocha (p. 45) e solicite aos alunos 

que  

• pintem os espaços entre as palavras; 

• contem as palavras que formam o texto; 

• destaquem as palavras com maior número de letras. 

SISTEMA  DE  ESCRITA 

p. 40 p. 45 

Lance mão de algumas atividades para observar o desenvolvimento de seus 

alunos. Você pode, inclusive, organizar momentos de recuperação paralela, 

agrupando os alunos aos quais você pretende dar assistência de maneira 

mais próxima, mais atenta.  

As atividades que envolvem a escrita de palavras podem revelar as 

estratégias, os conhecimentos ou as dificuldades dos alunos em fazer os 

registros. Dessa forma, torna-se  possível elaborar o planejamento de 

intervenções mais eficazes. 

 O lançamento de desafios e a proposição de brincadeiras costumam 

envolver os alunos. Assim, estimule-os a encontrar palavras dentro de outras 

(tanto nas atividades propostas no caderno pedagógico quanto nos demais 

materiais de leitura que forem oferecidos).  

Nos nomes próprios da turma outros nomes podem ser encontrados. 

Desafie os alunos a encontrá-los. 

Observe que, com tal proposta, as crianças terão como primeira atividade a 

leitura de palavras. 

p. 12 p. 10 

p. 75 p. 14 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 10, 12, 14, 45 E 75. 
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p. 36 

O trabalho com a comparação de letras, por 

contagem, e a apreensão do sentido das palavras 

podem ajudar as crianças a perceber que  a escrita 

mantém relação direta com a oralização das 

palavras. A comparação das letras que formam as 

palavras SOPINHA, SOPÃO e SOPA podem ajudar na 

reflexão. 

Comparar sons e grafias ajuda as crianças em fase de alfabetização 

a estabelecer relações entre fonemas e grafemas. Além da 

comparação, as crianças devem ser convidadas, constantemente, a 

decidir sobre quais letras e sílabas utilizar para escrever 

determinadas palavras.  

Observe o quanto seus alunos avançam em relação à habilidade de 

estabelecer relações entre fonemas e grafemas e ajude-os a 

progredir. 

p. 41 p. 65 

SISTEMA  DE  ESCRITA 

É importante que os alunos percebam que as sílabas podem se repetir em diversas palavras, ocupando 

posições distintas.  

Explore, durante a chamadinha, nomes que começam com uma dada sílaba e outros que terminam com a 

mesma sílaba. Por exemplo, o caso de LORENA e PAULO. 

Com propostas dessa ordem, tendemos a atrair a atenção dos alunos para os sons e, consequentemente, para 

a forma de representá-los. 

p. 72 

“A capacidade de perceber semelhanças sonoras 
no início ou final da palavra permite fazer conexões 
entre fonemas e grafemas [...].”  
 

 
 

LOCATELLI, Iza. Leitura e escrita: 1º e 2º Anos. SME. Rio de Janeiro, p.14, 2013.  
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C2A5245C18762BB4!181&app=Wo

rdPdf&wdo=2  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 41, 65 E 72. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Professor(a), os resultados das avaliações internas e externas, realizadas em diferentes partes do país, revelam que temos um grande desafio diante do 

trabalho com a escrita em sala de aula. Evoluímos, mas ainda precisamos avançar bastante! Por essa razão, desde que ingressam na escola, as crianças 

precisam experimentar atividades diárias de produção  textual. 

 

O medo ou a inexperiência com a escrita podem ser minimizados quando há um ambiente de aprendizagem que estimule, continuamente, o ato de 

escrever. Você, Professor(a), pode fazer uso de construções coletivas em que se estabeleça o que escrever e como escrever.  

É muito importante que as crianças sejam incentivadas e sempre valorizadas em cada produção realizada individual ou coletivamente. 

 Professor(a), explore situações como 

• reescrita coletiva de pequenos textos; 

• produções livres sobre temas de interesse das crianças, como desenhos animados e brinquedos (os alunos 

podem falar sobre eles e depois descrevê-los); 

• criação coletiva de textos: dispondo os alunos em roda, comece uma história oralmente e peça a eles que, 

seguindo um sinal seu, continuem a contá-la. Utilize um gravador e, depois, escreva a história criada 

coletivamente; 

• produções textuais com base em imagens: use tirinhas de histórias em quadrinhos para propor a 

construção de pequenos textos. 

 

    Além dessas sugestões, em situações apropriadas, elabore, com as crianças, listas que poderão ser 

consultadas e utilizadas posteriormente. Elabore, por exemplo,  listas com as brincadeiras ou com os jogos 

preferidos dos alunos. Quando oportuno, permita que eles escolham as atividades recreativas a serem 

realizadas. 

p. 52 

“Para que os alunos aprendam a escrever, é necessário que eles, de fato, escrevam e que as situações de 
escrita sejam constantes e variadas.”  

LOCATELLI, Iza. Leitura e escrita: 1º e 2º Anos. SME. Rio de Janeiro, 2013, p.13.  
Disponível em https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C2A5245C18762BB4!181&app=WordPdf&wdo=2  

p. 51 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 51 E 52. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Professor(a), ratificamos que as propostas de produção textual coletiva são indispensáveis nas séries iniciais. No primeiro ano, em especial, o trabalho 

coletivo permitirá ao aluno desenvolver estratégias fundamentais para organizar a escrita. É importante  que eles passem por  situações diferenciadas em 

que as ideias sobre o que escrever, como, para que escrever e para quem escrever sejam previamente pensadas no grupo.  

 

Vale lembrar que quando você,  Professor(a) se coloca como escriba, o aluno tem a oportunidade de ser ao mesmo tempo expectador e autor. Com isso, 

ganha experiência na produção, organização e revisão dos textos.  

Ao desenvolver a atividade apresentada na página 

28, explore os conhecimentos prévios e trabalhe 

informações pertinentes à prevenção de doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. 

Proponha a leitura das imagens e a produção 

coletiva dos textos solicitados na proposta. 

Professor(a), certamente, seus alunos já construíram 
diversos conceitos acerca de como funciona a nossa língua 

escrita. Em razão disso, estimule-os, ainda mais, a 
experimentar a arte de escrever. As diferentes hipóteses 
que podem elaborar, as aparentes omissões e equívocos 
fazem parte do processo de aprendizagem e não devem 
ser entendidas como dificuldades ou impedimentos para 

que os alunos realizem as atividades de produção textual. 

Ao trabalhar com a escrita,  

lembre-se da oralidade.  

Falar sobre os temas sobre os quais se pretende escrever 

ajuda a organizar as ideias a respeito do que poderá ser 

escrito. 

p. 28 

p. 86 

Encoraje os alunos a realizar a proposta de 

produção escrita da melhor maneira possível. 

É importante conversar com a turma sobre o que 

deve ser feito. A atividade anterior já oferecerá 

pistas sobre o trabalho. 

 Ofereça ajuda aos alunos que necessitarem e 

analise o desenvolvimento de cada um em relação 

à organização do texto escrito. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 28 E 86. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

Como destacado até aqui, o trabalho com a produção de texto, tanto coletiva quanto individual, deve ser 

antecedido pela interação entre professor e alunos, levando em conta: 

• a compreensão da proposta; 

• a estrutura do texto em relação ao gênero e à tipologia; 

• a finalidade do texto; 

• o diálogo a respeito do que se pode escrever e para que ou quem escrever; 

•  a troca de ideias sobre possibilidades para tornar o texto criativo e atraente ao leitor. 

p. 85 

p. 86 

Professor(a), antes de iniciar a atividade de produção textual da página 85 converse com seus alunos 

sobre a brincadeira de amarelinha. Verifique se conhecem e convide-os a brincar com o jogo no pátio da 

escola. 

 

Ao dar início à realização da atividade, tente orientar as crianças para que todos caminhem juntos até o 

atendimento do item 4. Assim, seguirão a leitura dos comandos, realizada por você, mas fazendo uso da 

própria criatividade para dar nome às crianças. Ao chegar ao item 5, instigue-os a pensar em situações 

divertidas, engraçadas ou diferentes (atípicas) que poderiam acontecer durante a brincadeira e deixe-os 

soltar a criatividade para que assim possam escrever. 

 

Na ocasião em que apresentar a proposta da página 86 aos alunos, converse bastante sobre as atividades 

preferidas por eles. Peça que expliquem a você, oralmente, como se brinca das brincadeiras que não 

forem do seu conhecimento.  Como sabemos, as brincadeiras costumam apresentar regras diferentes de 

um lugar par outro ou ainda num mesmo espaço geográfico. Converse ainda sobre brincadeiras que 

conhecem que possuam regras diferentes ou apresente algumas para eles. Feito isso, incentive-os a 

desenhar e escrever sobre as suas brincadeiras preferidas, conforme solicitado na proposta. 

p. 27 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 27, 85 E  86. 
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UM POUCO MAIS SOBRE A ESCRITA 

 Professor(a), o caderno do aluno apresenta propostas que 

envolvem a escrita de pequenos textos, frases e palavras. Cada 

proposta atende a determinados objetivos e em conjunto visam 

fortalecer o trabalho de apropriação do nosso sistema de escrita.  

 

Além de desenvolvê-las, crie outras situações em seu 

planejamento que permitam aos alunos escrever.  É importante  

que eles passem por  situações diferenciadas em que 

• escrevam, livremente, cartinhas e apreciações sobre histórias 

ouvidas ou sobre fatos ocorridos; 

• elaborem frases ou pequenos textos a respeito de imagens ou 

de temas trabalhados.   

      

Nas atividades ao lado, ganha destaque o trabalho com a 

construção de frases.   

 

Considere a importância de construir algumas frases junto com os 

alunos com a intenção de ampliar o vocabulário e as 

possibilidades de elaboração. Muitas vezes os alunos limitam-se 

ao uso de verbos de ligação (empregam com frequência as flexões 

é e está).  

 

Diante de situações como essas, planeje intervenções em que 

possa propor, oralmente, o emprego de determinados verbos ou 

utilize imagens que, claramente, indiquem ações. (como nas 

páginas 23, 63, 75 e 76). 

p. 23 p. 63 

p. 65 p. 68 

p. 75 p. 76 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 23, 63, 65, 68, 75  E 76. 
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AVALIAÇÃO  E  ACOMPANHAMENTO  DA  APRENDIZAGEM  MATEMÁTICA 

Professor(a), assim como em Língua Portuguesa, recomenda-se que sejam realizadas  avaliações e  mediações 

contínuas, junto aos alunos, para o desenvolvimento das habilidades de Matemática. 

A fim de perceber a evolução e  investir no processo de aprendizagem, observe o quanto seus alunos 

avançaram desde a realização do teste diagnóstico até a primeira prova bimestral e desta ao momento atual. É 

importante observar como cada aluno 

 

• realiza contagens, utilizando agrupamentos de quantidades distintas de elementos; 

• estabelece a representação numérica relativa à contagem realizada; 

• completa uma sequência numérica,  representando os números até 30; 

• resolve situações-problema que envolvam a adição, explorando as ideias de juntar e acrescentar; 

• resolve problemas de subtração, envolvendo a ação de retirar quantidades; 

• compara quantidades de objetos. 

 

Professor, lembre-
se de registrar  

suas observações 
sobre cada aluno! 

A partir dessas 
observações, 
estruture seu 

planejamento. 

“As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência essencialmente 
prática, que permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, 
desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa capacidade é 
potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado.” (BRASIL. 1997, p.29.) 
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 Em pequenos grupos ou individualmente, proponha aos alunos situações matemáticas e observe as estratégias que 

cada aluno ou grupo utilizará para solucioná-las.  

 

Algumas sugestões de atividades:  

• Apresente  três ou mais caixas, contendo quantidades diferentes de objetos, para que os alunos contem e depois 

relacionem as quantidades aos números correspondentes. Para isso, disponibilize cartões, com números de 1 a 

30, a fim de que os alunos representem as quantidades contadas. 

• Disponha, sobre a mesa, cartões com números de 1 a 30, excluindo um ou dois números. Peça aos alunos que 

completem a sequência. 

• Com as unidades do Material Dourado, proponha situações, envolvendo as ideias de juntar, acrescentar e retirar.  

Recomendamos que as questões propostas despertem a imaginação e valorizem o universo infantil: “fazer de 

conta” que as unidades são carrinhos, bonecas ou outros objetos de interesse das crianças. Estruture, dessa forma, 

as questões a serem resolvidas. 

• Organize grupos com quantidades diferenciadas de peças (use o Material Dourado ou os Blocos Lógicos). Os 

alunos devem observar onde há mais, onde há menos ou onde há a mesma quantidade.  

• Para explorar o reconhecimento e a nomeação dos números quanto à sua representação gráfica, selecione um 

cartão, dentre os números de 1 a 10, sem que  o(s) aluno(s) veja(m). Peça para que tentem descobrir o “número 

escondido”. Desse modo, brincando, os alunos construirão e consolidarão seus conhecimentos. 
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 Professor(a), os materiais concretos são grandes aliados, fundamentais para a aprendizagem efetiva. Recorra a eles sempre que possível.  

Aproveite para avaliar e investir nas condições ambiente de sua sala de aula para o trabalho com a matemática. Ambiente sua sala com jogos e materiais 

contáveis. Eles serão de grande utilidade. 

AVALIAÇÃO  E  ACOMPANHAMENTO  DA  APRENDIZAGEM  MATEMÁTICA 
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JOGOS  NA  SALA  DE  AULA 

Jogos pedagógicos e atividades lúdicas podem contribuir, de forma significativa, para a aprendizagem dos alunos. Utilizá-los em situações dirigidas e livres 

favorece o desenvolvimento das habilidades relacionadas a números, operações, espaço e forma 

Materiais:  
• unidades (cubinhos)  e barrinhas do material dourado 
• um dado 
Jogo: 
Escolhido o número de participantes e a ordem da jogada, o primeiro 
jogador lança o dado e retira a quantidade de cubinhos correspondente 
ao número sorteado. 
Assim, em sua vez, todos jogam o dado e retiram as unidades. Cada vez 
que um participante reunir 10 cubinhos, deverá trocá-los por uma 
barrinha, pois nunca se pode ter dez unidades soltas. 
Ao final de, no máximo, 5 rodadas, verifica-se o vencedor, contando-se o 
total de barrinhas e cubinhos de cada participante. 
Pode-se, também, optar por jogar com dois dados. Nesse caso, os alunos 
terão a oportunidade de lidar com a adição enquanto brincam. 

Material:  
• Blocos lógicos 
Jogo: 
As peças do jogo devem ser distribuídas aleatoriamente entre os 
participantes, porém em quantidades iguais. 
Decidida a ordem de participação. Você, Professor, define ou sorteia um 
dos atributos das peças (forma, tamanho, cor ou espessura) para que o 
participante verifique se sua peça possui esses atributos, a fim de colocá-
la no centro da roda. Sucessivamente, os participantes, cujas peças 
tiverem os atributos selecionados, montam uma grande “cobra colorida”.  
Pode-se ter ou não um vencedor! Havendo um vencedor,  ganha aquele que 
colocar, primeiro, todas as peças no centro da roda. 
O jogo termina quando todas as peças tiverem sido colocadas no centro 
da roda.     

NUNCA DEZ COBRA COLORIDA 

Professor(a), explore o raciocínio lógico matemático, fazendo uso dos BLOCOS LÓGICOS: 
 
• Inicialmente, invista na manipulação das peças. Deixe que os alunos formem figuras ou pilhas, brincando com o material. Além dos momentos 

de manipulação livre, desafie a turma a formar figuras como casas, pipas ou carrinhos e permita que todos vejam as construções realizadas. 
Promova o “concurso” da “pilha que não cai”, ocasião em que tentarão sobrepor as figuras, mantendo as pilhas de pé. 

• Deixe os alunos agruparem o material como desejarem. 
• Leve-os a agrupar de acordo com cada atributo (tamanho, cor, forma e espessura). 
• Considere dois atributos e proponha outros agrupamentos (grandes e grossos/ pequenos e finos/ triangulares e retangulares/ azuis e 

amarelos...). 
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p. 18 

p. 19 

p. 25 

p. 26 

NÚMEROS  E  OPERAÇÕES 

Professor(a), crie situações em que seus alunos possam brincar com números e quantidades. É importante e  necessário que as crianças entrem em 

contato com o nosso Sistema de Numeração Decimal a partir de situações lúdicas  significativas.  

Além das sugestões para avaliação e acompanhamento, apresentadas anteriormente, é possível, ainda, incluir em seu planejamento: 

• o hábito de contar e registrar o número de alunos presentes; 

• a proposta de contar possíveis materiais coletivos antes e após o uso; 

• o trabalho com estimativas, utilizando lápis de cor e os cubinhos do Material  Dourado. Por exemplo: levantamento de informações que envolvam 

diversas contagens, tais como a quantidade de dias que faltam para o início da próxima semana ou para a chegada do mês seguinte. 

 

Você também pode realizar estimativas com a turma. É importante que as quantidades estimadas  sejam registradas e, depois, seja conferido o 

resultado. De modo geral, os alunos ficam interessados em verificar o resultado, contando unidade por unidade. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 18, 19, 25 E 26. 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Gradativamente, os alunos devem ser apresentados às diferentes formas de tratamento da informação. Espera-se que, ao final do primeiro ano, os alunos 

consigam: 

• ler e interpretar informações contidas em imagens; 

• construir formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas; 

• ler tabelas simples; 

• ler gráficos de colunas; 

• elaborar listas simples. 

 

Para isso, além das propostas apresentadas no caderno do aluno, leve, para a sala de aula, sala tabelas, gráficos, quadros, imagens e demais dados que 

sejam de interesse dos alunos para que os mesmos possam ser explorados. É de fundamental relevância que os alunos sejam instruídos a ler textos como 

estes. 

 

Perceber a disposição dos dados e a estrutura de um gráfico,  por mais simples que sejam, não representa uma tarefa  simples para leitores iniciantes. 

Para facilitar a compreensão dos modos possíveis de se organizar e apresentar dados, planeje situações em que a turma possa construir gráficos, tabelas, 

listas, agendas semanais ou calendários mensais, por exemplo. 

Professor(a), amplie a atividade da página 20, em parceria com a direção e a equipe da merenda. Você pode 

propor uma entrevista para que se descubram os tipos de frutas servidos na merenda escolar; as frutas 

previstas para a semana; a existência de uma tabela para divulgação das frutas previstas por dia da semana. 

Caso não tenha, proponha a confecção de uma tabela pela própria turma. 

 

Aproveite o tema e converse com os alunos sobre a importância da alimentação saudável. Você também pode 

propor que realizem uma pesquisa para saber a preferência dos alunos de outra (s) turma (s) pelas frutas 

servidas na escola. Organize os dados em forma de tabela ou de gráfico. Analise e compare os resultados. 

Depois, exponha as informações para a (s) turma (s) participante (s) da pesquisa, para os gestores e equipe da 

merenda. Assim, o trabalho com a oralidade ganha mais um espaço privilegiado de desenvolvimento.  
p. 20 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 20. 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Diariamente, explore e utilize o calendário com seus alunos. Aproveite para ampliar a noção de tempo e 

localização e invista, assim, no desenvolvimento das habilidades referentes às medidas de tempo. 

 

Na atividade da página 21, ao trabalhar com as informações sobre as frutas previstas para a semana, a noção 

temporal necessita ser acionada. Aproveite para verificar como os alunos lidam com os conceitos relativos a 

ontem, hoje e amanhã. 

 

Caso ainda não tenha, construa com as crianças um quadro para marcação das atividades semanais realizadas 

pelo grupo. O quadro pode conter as atividades fixas (como dias de aulas de Educação Física, Inglês ou Artes) e 

atividades que podem ser programadas para o período (como um piquenique, uma recreação especial etc.). 

 

Antes de realizar a atividade da página 22, analise, com os seus alunos, um calendário do mês corrente.  Leve 

diferentes modelos de calendários do mês vigente para a turma e explore com os alunos os distintos modos de 

diagramação e formato dos materiais. Faça-os observar detalhes como: 

• abreviaturas no registro dos nomes dos dias da semana ou do mês; 

• as cores e o designer utilizados nos modelos;  

• a existência ou a ausência de informações como fases da lua, informação de feriados e dias úteis, dentre 

outras; 

• o estilo e sua relação com a funcionalidade (calendário digital, de mesa, de parede, de bolso, com folhinhas 

para destacar, com todos os meses apresentados em uma página). 

 

A elaboração de um quadro de aniversariantes, ou a anotação das datas de aniversário de todos os alunos no 

calendário anual da turma pode enriquecer o seu trabalho. 

 

Ao propor a atividade da página 22, aproveite para solicitar aos alunos que registrem os nomes dos 

aniversariantes do mês, caso existam. 

p. 21 

p. 22 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 21 E 22. 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Invista na leitura de imagens e de listas disponíveis em 

diferentes portadores textuais que possam tratar de temas 

de interesse dos alunos ou de relevância para a formação 

dos mesmos.  

 

Diante de tais materiais, trace propostas que envolvam 

estimativas, inferências, reconhecimento do assunto e a 

localização de informações explícitas, sempre que possível. 

A leitura de gráficos de barras deve ser estimulada e orientada. A disposição das informações evidenciadas 

pelo comprimento das barras costuma atrair os alunos e torna mais fácil sua leitura. Para isso, é preciso que 

sejam expostos a diferentes exemplos de gráficos e que passem a conhecer a estrutura e a funcionalidade 

dos mesmos. 

 

Professor(a), considere a possibilidade de montar um gráfico em sua sala de aula para registrar e evidenciar a 

frequência dos alunos às aulas. Você ou cada aluno pode fazer a marcação dos dias de presença ao longo de 

um mês.  A cada sexta-feira, leve-os a observar a evolução do gráfico e envolva-os no compromisso de 

obterem um gráfico com bom índice de frequência para todos os alunos. Com isso, pode estimulá-los a 

manter a assiduidade.  Aproveite a construção do gráfico e apresente-os ao pais em situações de reunião ou 

conversas eventuais. Sabemos que a infrequência no primeiro ano escolar tem representado um problema 

que precisamos enfrentar. 

p. 64 

p. 49 p. 30 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 30, 49 E 64. 
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NÚMEROS  E  OPERAÇÕES 

As ideias de adição serão desenvolvidas ao longo do caderno do aluno:  juntar, agrupar, acrescentar e reunir quantidades. 

 

Oriente os alunos a utilizarem, sempre que necessário, materiais concretos ou desenhos para resolver as situações matemáticas. As imagens apresentadas 

no caderno podem, em algumas ocasiões, ser utilizadas como suporte aos cálculos.  

 

Destaque e apresente o sinal de adição como um símbolo que representa a ideia de soma. 

p. 38 p. 42 p. 43 

p. 44 p. 49 p. 50 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 38, 42, 43, 44, 49 E 50. 
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NÚMEROS  E  OPERAÇÕES 

As atividades que envolvem as ideias de comparar e completar 

quantidades precisam ser trabalhadas com o suporte de materiais 

contáveis.  

Algumas propostas trazem, em seus comandos, a orientação para que 

o aluno desenhe até completar a quantidade pedida.  

Professor(a), situações cotidianas podem ajudar no desenvolvimento da habilidade em questão. Seguem algumas como sugestões: 

• explorar calendários, observando quantos dias faltam para determinada atividade ou para o final de semana. 

• comparar a frequência da turma durante a semana: em que dia os alunos mais compareceram, em que dia houve o maior número de faltas; 

• tomando como referência dois dias da semana, comparar quantas faltas a mais ou a menos aconteceram nesse período. 

• verificar, na turma, quantos meninos há a mais que meninas ou vice-versa. 

 

Sugerimos, ainda,  que aproveite  para falar sobre a importância da presença às aulas. 

p. 50 p. 42 

p. 26 p. 19 

Desafie seus alunos. Eles são capazes! 

Tente identificar as estratégias que adotam e peça  que expliquem 

os meios que utilizam para resolver as situações apresentadas. Há 

crianças que nos surpreendem.  

Valorize cada iniciativa dos alunos na busca de soluções para as 

questões apresentadas. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 19, 26, 42 E 50. 
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NÚMEROS  E  OPERAÇÕES 

Os problemas propostos para o período envolvem os 

significados de adição e de subtração. Pela forma como se 

apresentam, exigirão que os alunos reúnam, retirem e 

acrescentem quantidades; façam comparações, percebendo  

relações como “maior quantidade”, “menor quantidade”, 

“quantos a mais”, “quantos a menos”, “quanto falta para”... 

 

A habilidade de realizar diferentes agrupamentos, 

relacionados a uma mesma quantidade, permite que os 

alunos testem diferentes combinações de quantidades e 

melhor compreendam o nosso sistema de numeração. 

Aproveite para explorar fatos básicos da adição como 2+8=10/ 

8+2=10 

Elabore com os alunos cartazes em que se registrem as diferentes maneiras de formar, com a adição, os resultados de 2 até 10. 

Peça aos alunos que expliquem como resolveram determinadas situações propostas. Assim, além de desenvolver a oralidade e a atenção pela escuta, a 

turma terá a oportunidade de socializar estratégias para resolver as questões. 

Na página 39, aproveite a lista de ingredientes da receita para destacar as unidades de medida. No próximo bimestre, esse conteúdo será trabalhado. 

p. 79 p. 78 

p. 38 p. 49 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 38, 49, 78 E 79. 
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p. 11 
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 As páginas iniciais do caderno do aluno mencionam alguns aspectos da cultura indígena e da diversidade de 

práticas sociais adotadas por diferentes grupos humanos. Amplie os conhecimentos de seus alunos. 

 

Conforme já mencionado na página 12 deste caderno, ao falar sobre a questão indígena, consideramos 

importante que as crianças percebam as transformações sofridas por esses povos.  

A vida em ambiente natural e/ou urbano, assim como o processo de miscigenação,  são temas relevantes. 

Consulte o material de literatura e o site indicado na página 12 para enriquecer as suas aulas.  

Converse com os seus alunos sobre os meios de transportes 

aquáticos utilizados pelos povos indígenas no passado e ainda 

presente em comunidades que tentam manter as tradições.  

 

Destaque a inteligência dos povos indígenas na criação de tais 

recursos em um tempo em que não existiam recursos 

tecnológicos como os que conhecemos atualmente e que  

utilizamos nos centros urbanos e no meio rural  nos dias de hoje. 

Inicialmente, deixe-os falar sobre os meios de transportes que mais utilizam e os que preferem. Em seguida, aproveite para abordar temas como: 

• a conduta adequada para  trânsito responsável em vias públicas (como pedestres ou na condução de veículos automotores). 

• a preservação do espaço público como um lugar comum e que , portanto, pertence a todos. 

• a importância da cordialidade com as pessoas que conosco transitam em locais públicos. 

• a atenção para evitar possíveis riscos ao nosso bem estar. 

p. 13 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  6, 11 E 13. 
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A alimentação saudável constitui assunto de grande relevância. Sempre que possível, discuta com seus alunos a importância do consumo de produtos 

naturais.  

Conforme sugestão já apresentada anteriormente, incentive as crianças a observarem o cardápio escolar. Elas podem conhecer o cardápio semanal. 

Podem levantar, diariamente, os alimentos que são ingeridos, a frequência do uso de legumes, verduras e frutas nas refeições.  Podem, ainda, elaborar 

gráficos e tabelas para apresentar as informações que  levantarem e eleger os pratos favoritos. 

Aproveite a oportunidade e converse com os alunos sobre hábitos de higiene no preparo de alimentos , durante as refeições. Destaque também a 

higiene corporal diária como um aspecto que favorece a saúde. 

p. 60 p. 56 p. 61 

p. 63 p. 62 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 56, 60, 61, 62 E 63. 
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Você também pode: 

•  elaborar cartazes e panfletos coma turma para que possam  compartilhar com a comunidade escolar as 

informações que possuem. 

• organizar excursões pela escola ou no bairro  para que se verifique a existência de possíveis criadouros. 

• levantar e registrar um conjunto de itens que devem ser verificados nas casas dos alunos (como a tampa 

de caixas d’água, garrafas e pneus que possam acumular água, vasos de plantas, etc.) para verificação 

pelos alunos e seus  familiares. 

O combate ao mosquito Aedes aegypti precisa ser sistematicamente assumido por nossa população. 

Mantenha o tema  sempre em pauta e estimule seus alunos a adotarem hábitos  que favoreçam a 

eliminação de criadouros. 

Apresente diferentes materiais de circulação social (como panfletos, cartazes, vídeos, matérias publicadas 

em jornais ou revistas etc) para abordar a questão com os  alunos. 

p. 30 

p. 29 p. 28 

p. 27 

p. 24 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 24, 27, 28, 29 E 30. 
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Professor(a), converse com seus alunos sobre as fases do ciclo vital que estão vivenciando. 

As relações entre passado e presente, manifestas pelas informações sobre como eram quando bebês e 

sobre como se encontram atualmente, são questões que devem perpassar as aulas. 

 

Faça-os pensar e dizer sobre quantas coisas aprenderam, o quanto cresceram e o quanto ainda irão se 

desenvolver. 

Para ampliar o estudo sobre as características do corpo humano e relativas ao ciclo vital considere: 

• Propor que as famílias montem, junto com a criança, uma linha da vida com fotos que mostrem o 

crescimento da criança. 

• Encaminhar uma pesquisa sobre curiosidades e fatos engraçados que marcam a história de vida de 

cada criança. 

• Pesar e medir cada aluno mensalmente (para que possa fazer comparações). 

• Trabalhar a representação do esquema corporal, utilizando o registro da silhueta de um ou mais alunos 

em papel pardo. 

Professor(a), antes de 
encaminhar propostas 
que exijam riqueza de 

detalhes da vida pueril, 
lembre-se de verificar se 

há em sua turma 
crianças  que passaram 

por processos de 
adoção ou perda da 
guarda familiar, por 

exemplo. 

Cante e brinque com as crianças: a canção “Cabeça, ombro, 

joelho e pé”. 

Proponha a reescrita da letra para incluir outras partes do 

corpo humano e divirta-se com eles. 

Muitas vezes, encontramos crianças que não nomeiam partes 

como cotovelos, calcanhar, nuca etc. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 52, 53 E 55. 

p. 52 
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