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ADRIANA DO NASCIMENTO QUERIDO 
JANAÍNA CRUZ DA SILVA 
ELABORAÇÃO 

ADRIANA KINGSBURY SAMPAIO CORRÊA 
LEILA CUNHA DE OLIVEIRA 
REVISÃO 

Elimine os focos do  
Aedes aegypti. 

Todos na luta contra o Aedes aegypti!  

Ele não transmite só a Dengue, mas Zika e 

Chikungunya também. 

Adaptado de Caderno Pedagógico – Ciências 6.° Ano (2.° bimestre/2016)  
Profª Simone Fadel e Profª Simone Medeiros 

Encha de areia, até a borda, 

os pratinhos dos vasos de 

planta. 

Entregue seus pneus velhos ao 

serviço de limpeza urbana  ou 

guarde-os, sem água, em local 

coberto, abrigados da chuva.  

Coloque o lixo em sacos 

plásticos e mantenha a lixeira 

bem fechada. 

Mantenha a caixa d’água 

sempre fechada com tampa 

adequada. 

Não deixe a  

água da chuva acumulada 

sobre a laje. 

Remova as folhas, os galhos e 

tudo que possa impedir a água 

de correr pelas calhas. 

Troque a água e lave o vaso 

de sua planta pelo menos uma 

vez por semana. 

Guarde garrafas sempre de 

cabeça para baixo. 
Mantenha bem tampados 

tonéis e barris d’água. 

Lave, semanalmente, por 

dentro e com sabão, os 

tanques utilizados para 

armazenar água. 

JUREMA HOLPERIN 
SUBSECRETARIA DE ENSINO 
 
MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS 
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 
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Prezado Professor,  Prezada  Professora 

 

Retomando a fala inicial presente no caderno Diagnose 2º Ano/2017, cabe reiterar que, dentre os muitos desafios e satisfações que a 

docência proporciona a nós, educadores, a experiência em alfabetização se constitui, para muitos Professores(as), em oportunidade 

singular de acompanhar o desenvolvimento de todos os alunos que devem se apropriar da leitura e da escrita.  

 

Reiteramos, também, a importância de que, no cotidiano da escola, você, Professor(a), aposte, durante todo o ano letivo, no trabalho 

em equipe para a definição de projetos, atividades e, principalmente, para a compreensão das situações que  surgiram durante o 

período de diagnose. Dessa forma, caminhos possíveis poderão ser construídos coletivamente. 

 

Outros apontamentos, presentes neste material, pretendem dar continuidade  às reflexões sobre o fazer docente e as ações 

cotidianas dos professores alfabetizadores.  Busque fortalecer o estudo e o planejamento coletivo! Cada encontro pedagógico, cada 

troca de experiências com  os colegas certamente enriquecerá o trabalho de toda a escola. 

 

Desejamos, a você e a seus alunos, um ano letivo exitoso.  

 

Equipe de Alfabetização – E/SUBE/CED 

  

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra,  

no trabalho, na ação-reflexão.”  

Paulo Freire, 1987  
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OBJETIVOS HABILIDADES   

Apropriar-se da língua escrita como meio de expressão, 

interação e comunicação. 

 

• Reconhecer o papel fundamental da escrita na sociedade. 

• Reconhecer o valor da ordem alfabética e seu uso funcional.  

• Identificar relações grafema/fonema. 

• Identificar a existência de espaço, separando uma palavra da outra. 

• Escrever palavras. 

• Escrever frases. 

Valorizar a leitura como forma de conhecimento  e fruição. 
• Reconhecer a leitura como produção de significados. 

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

Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das 

estratégias de seleção, antecipação, verificação e inferências. 

 

• Identificar a finalidade do texto pelo reconhecimento do suporte, do gênero e das características 

gráficas. 

• Antecipar o assunto de um texto a partir do título, do subtítulo e da imagem. 

• Reconhecer o assunto de um texto lido ou ouvido. 

• Localizar informações explícitas em um texto. 

Desenvolver a expressão oral adequada aos  diferentes 

contextos. 

• Utilizar a oralidade como forma de interação social. 

• Utilizar o ritmo, a sonoridade, a musicalidade e a expressividade como partes integrantes do texto 

oral. 

• Expressar opiniões sobre assuntos e fatos concretos do dia a dia. 

Compreender os diferentes discursos orais e escritos em 

diversas variantes e registros da Língua Portuguesa, incluindo 

a norma padrão (com identificação dos objetivos 

comunicativos). 

• Estabelecer relação de causa e consequência, em textos verbais e não verbais. 

• Elaborar, coletivamente, a síntese de textos lidos ou ouvidos. 

Construir a escrita adequada ao leitor e aos objetivos da 

comunicação, a partir da concepção de  gêneros discursivos. 

• Produzir textos de acordo com as condições de produção (finalidade, gênero, interlocução), 

utilizando recursos gráficos suplementares (distribuição espacial, margem, letra maiúscula). 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA - OBJETIVOS E HABILIDADES 

1.° BIMESTRE / 2017 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 
 

Perceber a conservação de quantidades e registrá-las. 

• Identificar a importância e as funções do número nos vários portadores textuais (jornais, revistas e outros 
materiais  utilizados no cotidiano).  

• Utilizar diferentes estratégias para contar elementos de uma coleção e comparar quantidades: contagem, 
pareamento, estimativa e grupamentos. 

• Realizar diferentes grupamentos de uma mesma quantidade. 
• Ler e registrar quantidades, comparar e registrar números. 
•  Comparar números: maior que, menor que, está entre. 
•  Ordenar números naturais em ordem crescente ou decrescente: de um em um, de dois em dois... 
• Números ordinais até 10. 

 
Compreender as diversas representações do número no Sistema 

de Numeração Decimal (SND). 

• Identificar as dezenas como grupamento de 10 elementos e a centena como grupamento de 100 unidades e 
como grupamento de 10 dezenas. 

• Reconhecer, no Sistema de Numeração Decimal, o princípio do valor posicional. 
• Ler, escrever, comparar e ordenar números a partir das características do SND. 
• Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais. 

Reconhecer os elementos do espaço e sua importância para a sua 
localização. 

• Apropriar-se de referenciais elementares (dentro, fora, em cima, embaixo, do lado, à esquerda, à direita...) 
e das  indicações de direção e sentido. 

 
Reconhecer os significados da adição e da subtração e seus 

algoritmos. 

• Reconhecer as ações de juntar e acrescentar, a partir de situações cotidianas. 
• Reconhecer as ações de retirar, comparar e completar, a partir de situações cotidianas. 
• Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, explorando os significados das operações de 

adição e de subtração. 

Reconhecer a necessidade de organizar informações em gráficos 
e tabelas. 

• Ler e interpretar informações e dados apresentados em gráficos e tabelas. 
• Utilizar tabelas simples e gráficos de coluna para  registro de informações. 

Perceber diferenças e semelhanças entre objetos no espaço, 
identificando formas tridimensionais e bidimensionais em  

situações que envolvam descrições orais. 

• Perceber as relações de tamanho e forma. 
• Reconhecer algumas figuras planas: triângulo, quadrado, retângulo e círculo. 

 
Compreender o conceito de medida, de unidade de medida e 

realizar estimativas. 

• Identificar a necessidade de utilizar unidades de medida padronizadas para realizar medições. 
• Utilizar unidades de medida padronizadas para medir tempo (hora), comprimento (metro), capacidade 

(litro) e massa (quilo), a partir de situações do cotidiano. 
• Identificar e utilizar diferentes tipos de registros de tempo (calendários, agendas e outros). 
• Estabelecer noções de duração e sequência temporal (hora, dia, semana, mês, ano). 

Reconhecer a unidade monetária vigente (real) e sua 
representação e uso. 

• Identificar cédulas e moedas que circulam no Brasil. 
• Relacionar cédulas e moedas aos seus valores. 
• Explorar as ideias de compra e venda. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE MATEMÁTICA -  OBJETIVOS E HABILIDADES 

1.° BIMESTRE / 2017 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

• Reconhecer a existência de diferenças entre 

as pessoas e os vários grupos sociais a partir 

de situações do cotidiano. 

• Construir, gradativamente, as noções de 

temporalidade –  tempo cronológico. 

•  Perceber o respeito às diferenças como expressão do reconhecimento dos direitos de cada um. 

• Valorizar a identidade cultural de cada aluno a partir de sua origem. 

• Diferenciar os períodos de tempo relativos à manhã/tarde/noite; dia e semana. 

• Compor um calendário a partir da noção de mês. 

 

•   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. 

• Construir a noção de ciclo vital e relacionar ao 

seu próprio desenvolvimento.  

• Perceber que os diferentes elementos físicos 

(ar, água e luz) influenciam nas atividades 

inerentes aos seres humanos. 

• Reconhecer que uma alimentação saudável é 

muito importante para a qualidade de vida. 

• Perceber que os animais se alimentam de 

animais e / ou de vegetais. 

 

 

 

 

• Observar as características do corpo humano nas diferentes fases da vida. 

• Observar e registrar as atividades diurnas e noturnas dos seres humanos.  

• Reconhecer que a alimentação variada é importante para a manutenção da saúde. 

• Observar que os animais consomem alimentos de fontes diversas (animais e vegetais). 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE HISTÓRIA,  GEOGRAFIA  E  CIÊNCIAS  -  OBJETIVOS E HABILIDADES 

1.° 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: _________________ 
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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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE  

Tema em destaque 
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Professor(a), considerando a relevância do combate  ao mosquito Aedes aegypti, o caderno do aluno apresenta algumas 

indicações para discussão e ampliação do tema. Sugerimos que jornais, revistas, folders, entre outros materiais,  sejam trabalhados 

em sala de aula. Destacamos a importância de que o estudo das doenças causadas pelo Aedes seja realizado em sala de aula, a fim 

de que as medidas profiláticas  sejam divulgadas e aplicadas pelos alunos e familiares.  
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Feita a diagnose, você terá,  de modo bastante claro, o perfil de sua turma. Assim, ao realizar a 
LEITURA COLETIVA, explore com cada aluno ou grupo de alunos o que for possível, de acordo com o 
desenvolvimento de cada um. 

Você pode propor, por exemplo, que 
• o título do texto seja relido, em voz alta, por toda a turma. 
• alguns alunos leiam em voz alta determinadas partes do texto. 
• a primeira e a última palavra do texto sejam lidas por determinado aluno. 
• a letra inicial do título e a do nome de um determinado personagem sejam identificadas por um 

aluno. 
• a turma pense em rimas para uma palavra destacada do texto. 

Cuide para que todos tenham a oportunidade de  conversar sobre o texto lido. É importante que, 
fazendo uso da oralidade, cada criança emita suas impressões acerca do  que foi  lido. 

1- LEITURA COLETIVA 

Nas páginas em que são propostas atividades de LEITURA COLETIVA, diferentes gêneros textuais se fazem presentes.  Os alunos têm a 

oportunidade de contato com textos adequados ao seu ano escolar e à sua faixa etária. A leitura em voz alta necessita, inicialmente, ser feita por 

você, Professor(a). Após a sua leitura, é importante que os alunos conversem sobre o texto, manifestando suas opiniões. Vale lembrar que, com 

essas propostas, será possível desenvolver, oralmente, diversas habilidades de leitura, explorando, por exemplo, a antecipação do assunto a partir 

do título, as informações explícitas e implícitas, os sentidos de palavras e expressões, dentre outras habilidades leitoras. 

 Várias são as possibilidades. O importante é que cada aluno tenha a oportunidade de revelar o que sabe e ser posto em situação de reflexão acerca da 

nossa língua. Ao mesmo tempo, é importante que o aluno que apresenta dificuldades seja atendido em suas especificidades. 

 Professor(a), tanto no que diz respeito à forma como se organiza quanto no que se refere à seleção de conteúdos, habilidades e objetivos, o caderno 

do aluno tem, como foco, o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático, a partir do planejamento docente.  

As atividades encontram-se organizadas da seguinte forma: 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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ORGANIZAÇÃO  DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  DO  CADERNO  DO  ALUNO 
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p. 13 p. 34 p. 33 p. 52 

2- CONVERSANDO COM O TEXTO 

 Nas páginas em que são propostas as atividades do CONVERSANDO COM O TEXTO, você, Professor(a), encontrará  algumas sugestões de atividades que 

permitirão ao aluno realizar a antecipação dos conteúdos do texto, pela observação do título, das  figuras e de outras características gráficas, além da 

verificação de outras informações explícitas.  

 

Sugerimos que sejam feitas perguntas que incentivem os alunos a realizar inferências, de modo que percebam a finalidade de cada texto, que identifiquem 

seu assunto principal etc. Essas abordagens podem ser realizadas mesmo que os alunos ainda não dominem a leitura e a escrita. Explore oralmente o 

texto. 

 

É importante que você, Professor(a), organize propostas de leituras diversificadas, de forma a enriquecer as experiências dos alunos, disponibilizando 

diferentes leituras. Busque trazer, além dos textos de literatura infantil e daqueles inseridos no caderno, notícias de jornal, textos informativos, textos 

instrucionais, de divulgação científica, propagandas etc. 

ORGANIZAÇÃO  DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  DO  CADERNO  DO  ALUNO 
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS é um momento pedagógico em que a criança pode conversar sobre as diversas formas de viver, pensar e agir, assim como 

discutir valores, costumes e posturas de outras culturas que não apenas a cultura brasileira.  

 

Ela pode estabelecer relações entre a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social a que pertence. Assim, Professor(a), é possível resgatar as 

histórias que as crianças ouvem em casa. Essas histórias, muitas vezes, auxiliam a criança a lidar com as emoções e com questões éticas.  

 

Ter acesso à literatura de qualidade é estimular a imaginação, é despertar o prazer pela leitura, fazendo com que as crianças apreciem o momento em que 

se sentam para ouvir histórias.  

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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Leia, sempre, histórias para seus alunos, criando um ambiente agradável e 

convidativo à escuta atenta, permitindo que eles observem o texto e as 

ilustrações enquanto a história é lida.  

As crianças gostam de escutar a mesma história várias vezes, pelo prazer de 

reconhecê-la, de apreendê-la, em seus detalhes, de sentir, outra vez,  as 

emoções que vivenciou da primeira vez.  

ORGANIZAÇÃO  DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  DO  CADERNO  DO  ALUNO 
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), de acordo com o perfil de sua turma, busque as melhores estratégias para que todos os alunos avancem.  

Para aqueles que ainda não conseguem ler palavras, por exemplo, é fundamental que possam ter a oportunidade de  

• reconhecer letras; 

• identificar palavras que começam e terminam com a mesma letra ou sílaba; 

• perceber que, ao trocar uma letra, modificamos o sentido de uma palavra; 

• brincar com rimas; 

• associar palavras que começam com a mesma letra do próprio nome, do nome de um amigo, do professor, da professora... 

     Para os alunos que leem pausadamente é de grande valia que continuem a “brincar com palavras”  e  a ler pequenos textos. Palavras com maior 

número de letras ou que possuem sílabas formadas por mais de duas letras podem oferecer dificuldades a esses alunos, mas será diante delas que 

conseguirão melhorar a fluência leitora. Assim, aproveite parlendas, trava-línguas e os textos em seus usos sociais como meios de auxiliar tais alunos 

na superação de suas dificuldades. 

     No caso dos alunos que já possuem fluência na leitura, pode-se investir nas relações de ordem ortográfica. Com esses alunos, pode-se ampliar a 

análise a respeito, por exemplo, de palavras escritas com S e com Z, com X e com CH. 

3- BRINCANDO COM LETRAS E PALAVRAS... 

As propostas apresentadas, nesta parte do caderno, estão diretamente relacionadas aos processos de apropriação da 

língua escrita. Pretende-se estimular as reflexões sobre o nosso sistema de escrita, explorando, a partir de contextos, 

palavras, sílabas, letras e fonemas. O desenvolvimento da consciência fonológica está em destaque nessas páginas. 

Recomendamos que a sonoridade que se percebe em rimas e aliterações seja enfatizada durante as aulas. É importante 

que os alunos brinquem com as palavras no sentido de perceberem sons iguais e diferentes, para que, posteriormente, 

descubram as letras que representam esses sons. 

 Tanto de modo coletivo quanto em pequenos grupos, os alunos serão beneficiados por reflexões como as sugeridas acima. 
Vale destacar a importância de que todos sejam  contemplados e que disponham das oportunidades necessárias para avançar no seu  processo de alfabetização.  
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), busque ampliar os recursos materiais para a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos.  

Procure dispor de jogos, materiais contáveis, “dinheirinho”, coleções e outros recursos pedagógicos como 

o material dourado, régua de Cuisenaire, ábaco, tangran, sólidos geométricos. 

Lembre-se de usar os murais, o blocão,  os quadros da sala de aula para expor o registro dos conteúdos 

estudados em Matemática.  

Você pode 

• dispor de um numerário de 0 a 50; 

• construir um gráfico que apresente, por idade, a distribuição dos alunos da turma; 

• criar uma tabela para mostrar, por mês, quantos são os aniversariantes da turma; 

• construir uma régua de parede para medir e marcar a altura dos alunos no inicio do ano letivo; 

• elaborar um gráfico ou tabela em que se registre, por grupos, o nome dos alunos que usam o mesmo 

número de calçado; 

• registrar e fixar, em sala de aula, o resultado de somas  diversas. 

4- BRINCANDO COM A MATEMÁTICA... 

Os blocos em que se organizam os conteúdos de Matemática – Números e Operações, Tratamento da Informação, Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas – são desenvolvidos nesta etapa. Cabe destacar que, durante a realização e a ampliação das atividades propostas, os alunos precisam ser 

estimulados a resolver as situações e os desafios que vão sendo propostos. Destaca-se, ainda, a importância do uso de materiais concretos que 

devem dar suporte à contagem, uma vez que vão auxiliar os alunos na organização do pensamento. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

Função social da leitura e da escrita 

Ler e escrever são atividades que apresentam função social. Quando tais atividades são vivenciadas na escola,  é importante que essa função 

prevaleça. Portanto, na escola, as atividades de leitura e escrita devem ser demandas pertinentes, que façam sentido, que resgatem a sua função 

social. 

É essencial que as crianças percebam a função de cada texto e, gradativamente, reconheçam as diferenças entre os diferentes materiais escritos 

apresentados a elas. 

Assim, as notícias, as receitas, os textos instrucionais, os poemas, as narrativas, os bilhetes, cartazes e convites, dentre tantos outros gêneros do 

discurso, podem e devem fazer parte das aulas, vinculando-se aos objetivos pretendidos e às situações que ocorrem no mundo e no contexto 

escolar. 

Ao longo do ano, os alunos precisam lidar com diversos tipos de textos em um movimento que garanta o USO,  a REFLEXÃO e, novamente, o USO 

de diferentes materiais escritos. 

Do primeiro ao quarto bimestre, alguns gêneros serão apresentados no caderno do aluno. A partir dos contextos sociais e escolares, utilize os que 

forem pertinentes, tendo, como foco, o grau de significância e a necessidade de  os alunos terem acesso ao maior número de informações possível.       

 É importante que os professores proponham atividades que levem os alunos a compreender a função 

social da escrita: lendo para eles, mostrando os diferentes portadores de texto, comentando sobre o que 

foi lido, conversando, escrevendo para que eles percebam a relação da escrita com a fala, deixando-os 

livres para tentar escrever, desenhar, falar, brincar com palavras e sons. Isso torna o processo de 

alfabetização mais suave e produtivo, evitando, assim, que o medo de errar iniba as crianças.                                                                                                                                                                                

 

LOCATELLI, Iza. Leitura e escrita 1º e 2º Anos. SME, 2011. 
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p. 4 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 
 

Função social da leitura e da escrita 

p. 5 
SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Uso do alfabeto móvel para a escrita do próprio  nome e  do nome dos colegas da sala, com ou sem modelo. 

• Leitura e escrita da lista de chamada da turma. 

• Criação de novos nomes, utilizando as primeiras sílabas de um e as últimas sílabas de outro. Por exemplo: LUCAS – LUANA / CARLA – LARA. 

• Procurar nomes escondidos dentro de outros nomes. Por exemplo: MARIANA (MARIA e ANA) JULIANO (JÚLIA) CASSIANO (CÁSSIA). 

 

A QUEM PERTENCE? ( Aprendendo a reconhecer seu nome completo – nome e sobrenome) 

Entregar a cada aluno um cartão com seu nome completo (nome e sobrenome). Misturar, depois, os cartões, em uma caixa. Um aluno de cada vez retira 

um cartão. Todos observam e dizem a quem pertence. A brincadeira continua até que todos os cartões sejam retirados. À medida que os nomes forem 

sendo reconhecidos, cada aluno será identificado com seu cartão. Aplausos para quem acertar e incentivo de todos para quem apresentar dificuldade. 

Nas atividades de escrita do nome, observamos que há produção de 

sentido, visto que representam um importante passo  para o acesso do 

aluno ao mundo socialmente letrado. Esse conhecimento é fundamental e  

diz respeito a sua inserção individual no alfabetismo. Nas páginas 4 e 5, as 

atividades propostas englobam um conjunto de conhecimentos e 

habilidades específicas, necessárias tanto à escrita do nome quanto às 

demais informações solicitadas. O objetivo é que a criança esteja atenta, 

receba as orientações e as condições necessárias para colocar em prática 

os saberes adquiridos  e, consequentemente, para que realize, de forma 

exitosa,  as atividades. 
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p. 7 p. 6 p. 8 

O PREENCHIMENTO DE  INFORMAÇÕES 

Professor(a), junto com seus alunos, realize essas atividades oralmente, explorando cada item a ser registrado. Apresente  as características das fichas e 

as informações solicitadas. Mostre o objetivo do preenchimento e a importância das fichas para  que tenham um olhar cuidadoso ao preencherem. 

Ressalte que contêm  informações relevantes para cada situação  e  que devem registrar suas observações e descobertas. Ao final da atividade cada 

aluno deverá ser capaz de preenchê-las adequadamente. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Trabalhando a oralidade... 

• Quem já viu um formulário ou fichas com informações? 

• Para que serve um formulário ou fichas com informações? 

• Onde podemos encontrar formulários ou fichas? 

 

A partir dessa conversa, crie, com o auxílio dos alunos, outros modelos de pequenos formulários com outras possibilidades. 

Crie situações favoráveis para essa elaboração. É importante que os alunos apresentem um motivo para produzirem seus formulários. A atividade pode 

ser realizada em duplas ou em grupos maiores, de modo  que os alunos se auxiliem mutuamente. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

Função social da leitura e da escrita 
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 A POESIA  

O trabalho com poesia, de modo geral, desperta o interesse da criança e proporciona o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades diversos 

durante todo o  processo de alfabetização e letramento.  

Mais uma vez, sugerimos que você, Professor(a), leia os poemas presentes no caderno  do aluno em voz alta, pausadamente e com entonação 

adequada. Explore as características do poema. É importante enfatizar que se trata de um texto literário, composto de versos e estrofes.  

p. 12 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

Função social da leitura e da escrita 

p. 28 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Ao trabalhar um poema, podemos 

• perguntar aos alunos se sabem o que é um poema; 

• procurar saber que outros poemas eles conhecem; 

• criar uma expectativa sobre  a leitura, antecipando o assunto; 

• apresentar o texto escrito em um blocão; 

• ler, apontando as palavras, marcando os espaços entre elas; 

• fazer com que identifiquem letras que representam mais de um som; 

• levar os alunos a identificar o número de sílabas de algumas palavras, percebendo que há sílabas compostas por número diferente de letras. 
 

LOCATELLI, Iza. A Língua Escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. SME, 2014. 

Apresente a estrutura do poema, ressaltando as diferenças em 

relação a outros tipos de texto (narrativas, informativos etc.). 

Converse com os alunos sobre o que vai ser lido. Leia o título para 

que antecipem  o que o poema sugere, tornando a leitura 

significativa. As crianças poderão interagir, durante e após a leitura,  

ampliando seus conhecimentos, trocando informações e saberes.  
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p. 48 p. 47 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

Função social da leitura e da escrita 

O TEXTO INFORMATIVO 

Os diferentes textos informativos que circulam em nossa sociedade utilizam-se de diferentes recursos para dispor as informações que pretendem 

transmitir. Sempre que possível, explore textos dessa natureza com seus alunos, destacando a função do texto, a informação transmitida e os recursos 

utilizados para tal. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), ao ler e conversar sobre o conteúdo dos cartazes apresentados nas página s 47 e 49, você pode explorar, com os alunos, 

• o título; 

• a relação entre a imagem e o texto verbal; 

• as informações explícitas contidas no texto; 

• as intenções comunicativas de quem o escreveu. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

Função social da leitura e da escrita 

p.69 

p.70 

p.68 

A RECEITA 
Professor(a), a receita se constitui em exemplo de texto de base instrucional 
que costuma circular em diferentes meios sociais.  
 
Nas cozinhas das residências, nos programas de televisão, nas redes sociais, 
em bancas de jornais e em embalagens de produtos  encontra-se  com 
facilidade a divulgação de receitas.  
 
Embora possa ser considerado um texto “corriqueiro”, a leitura de receitas 
costuma gerar dúvidas. A forma como as quantidades são representadas 
pelas unidades de medida, por vezes, afeta a compreensão de alguns leitores. 
Essa condição pode ratificar a relevância do trabalho com as unidades de 
medida e com os números fracionários ao longo da escolarização.  
 
Momento propício para trabalhar conceitos matemáticos pertinentes, em 
consonância com as potencialidades da turma. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), ao realizar as atividades com seus alunos, pergunte a respeito das receitas que conhecem, que já leram/ouviram, as que são preparadas em 

suas casas, as suas preferidas... Aproveite e pergunte também a respeito dos locais em que costumam encontrar receitas escritas. Caso os alunos não 

citem, aponte as revistas nas bancas de jornais, os livros de receita, os cadernos, as embalagens de produtos, os sites. Assim, você pode ampliar o 

repertório de informações sobre o assunto. 

Converse com eles sobre a importância de e a utilidade da estrutura da receita: “ingredientes” e “modo de preparo” 

Peça aos alunos que pesquisem receitas e tragam para a sala de aula. Você poderá classificar as receitas em doces e salgadas; prato principal e sobremesas; 

receitas fáceis e difíceis de serem  preparadas. 

Você pode, ainda, criar um livro de receitas que pode ser  entregue às famílias. 
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A leitura realizada por você, Professor(a), desenvolve, nos alunos, atitudes favoráveis às práticas de leitura, como ler em voz alta, comentar e discutir 

conteúdos e conversar sobre possíveis usos dos textos lidos. Trabalhar o texto, buscando explorar suas informações implícitas e explícitas, são atividades que 

podem ser realizadas oralmente e após a sua leitura em voz alta. Após a sua leitura para a turma, lembre-se sempre de incentivar os alunos a lerem, 

também, individualmente para os colegas. 

p. 50 p. 51 p. 52 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

A leitura 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor,(a) durante as atividades de leitura individual, faça 

intervenções com leitura orientada, junto aos alunos que 

• ainda não leem; 

• iniciaram o processo de leitura; 

• leem e precisam desenvolver  sua fluência leitora. 

Converse com as crianças a fim de problematizar as questões 

apresentadas no texto  “FIM DE SEMANA”: 

• Como é o seu final de semana? 

• O que mais gosta de fazer  durante esse período ? 

• Como seus amigos passam o final de semana? 

• Seus  familiares se reúnem nos fins de semana?  
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Como utilizamos o tempo de planejamento reservado à escrita? 

Escrever, nos tempos e espaços da escola, deve prever ações que vão além da aprendizagem do traçado das 

letras, além da cópia do nome, além  da cópia de palavras expostas na sala, além da cópia de cabeçalho. 

As propostas de escrita devem ser relevantes, significativas, interessantes. As atividades de escrita 

propostas por você, Professor(a), devem estar presentes no planejamento da aula, a partir das seguintes 

indagações diárias: o que se escreve em sala de aula? Quem escreve? Para quê? Para quem? Como? 

Desse modo, mesmo que as crianças ainda não dominem o sistema de escrita alfabética, elas devem 

participar de atividades  que as estimulem a escrever com a sua ajuda, Professor(a), ou de um colega “mais 

capaz”. As aulas devem contemplar também a escrita de textos coletivos que representem o registro de 

impressões e de críticas, de combinados, de situações reais etc, tendo você, Professor(a), como escriba. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

A escrita 

p. 61 

p. 60 

p.48 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 O processo de produção escrita necessita de um acompanhamento sistemático e de uma reflexão orientada. A atuação do professor é fundamental   
na condução do processo de aprendizagem: suas intervenções sistematizadas, durante e após a atividade de produção textual, favorecem ao aluno a 

compreensão e funcionamento da língua escrita.     
                                                                               LOCATELLI, Iza. A Língua escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. SME, 2014. 

• Sugerir que escrevam listas diversas: de materiais necessários à realização de uma tarefa ou de um 

projeto, de alunos da turma, de livros lidos etc.  

• Selecionar alguns livros lidos e escrever o nome dos personagens. 

• Sugerir que escrevam as histórias ouvidas e inventadas. 

• Incentivar a escrita de mensagens, bilhetes e convites para as atividades escolares como, por 

exemplo, culminâncias de projetos e reuniões de pais. 

• Solicitar que escrevam, no quadro, no blocão ou no próprio caderno,  a agenda do dia. 
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A análise linguística é fundamental para a produção e compreensão de textos orais e escritos de diferentes gêneros. 

As situações de PRODUÇÃO TEXTUAL devem ser propostas de maneira contextualizada, significativa e adequada à situação comunicativa apresentada. 

p. 9 p.10 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

A produção textual 

p.31 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

BRINCANDO COM LETRAS E PALAVRAS... 

É comum os alunos cometerem equívocos de escrita em relação às questões ortográficas. A oralidade, normalmente, é o referencial para a escrita da criança.  

À medida que o aluno observa e descobre fatos da língua, vai ampliando seu conhecimento linguístico, despertando para novas 

 possibilidades de escrita e fazendo escolhas conscientes e adequadas de uso. Os equívocos devem ser vistos como forma de intervenção pedagógica 

do(a) Professor(a). Sugestão de leitura: “O que sabe quem erra”. ESTEBAN, Maria Teresa. Rio de Janeiro: DP & A, 2001. 

• Produção de textos escritos de gêneros variados. 

• Planejamento da produção de texto (finalidade, destinatário, gênero, estilo). 

• Escrita espontânea de palavras, frases, textos conhecidos ou não. 

• Escrita coletiva (Professor(a) como escriba), em dupla (colega como escriba). 

• Escrita de texto que se sabe de cor. 

• Escrita autoral com planejamento. 

• Reescrita de um texto de que se sabe o conteúdo. 

• Revisão, durante e após a construção do texto, considerando a adequação 

dos aspectos linguístico-textuais e a adequação às convenções do sistema de 

escrita. 

• Revisão durante o processo de produção e ao seu final. 

• Revisão individual, em dupla ou coletiva, mediada pelo(a) Professor(a). 

• Escrita, utilizando o alfabeto/sílabas/palavras móveis. 
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Ministério da Educação. ELEMENTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS PARA DEFINIÇÃO DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (1.º , 

2.º E 3.º ANOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL. Brasília 2012.  

Professor(a), neste início do ano letivo, é necessário investigar os conhecimentos que os alunos já consolidaram. A 

sistematização do conteúdo matemático deve ser iniciada sempre baseada na vivência do aluno e com o auxílio de material 

concreto, principalmente quando se trabalha a conservação de quantidade. Você, Professor(a), pode disponibilizar, em sua 

sala de aula, materiais que favoreçam a alfabetização matemática: símbolos, imagens, dados numéricos, reportagens de 

jornais com gráficos, calendário, datas de aniversário, régua para medição da altura dos alunos etc.  O material dourado 

também é de extrema utilidade, assim como qualquer outro material de contagem.  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ensino da Matemática 

“A criança, antes de chegar à escola, desenvolve um conjunto de saberes matemáticos, construídos em interação com seu meio social. Crianças brincando 

são capazes de realizar operações simples, de estabelecer categorias e equivalências, de reconhecer e diferenciar figuras e formas geométricas, de 

estabelecer parâmetros pessoais para medir grandezas e de servir-se de diversos outros conceitos matemáticos. 

 

     A relação da criança com o conhecimento matemático é, de início, marcadamente egocêntrica (“minha conta”, “meu número” etc.), bem como as 

representações por ela utilizadas. Esses conhecimentos servem como ponto de partida para a construção de conceitos mais universais e, para tanto, cabe 

à escola levar a criança a desenvolver-se e a se apropriar de outras novas percepções. 

 

     A alfabetização matemática é o processo de organização dos saberes que a criança traz de suas vivências, anteriores ao ingresso no Ciclo de 

Alfabetização, de forma a levá-la a construir um corpo de conhecimentos matemáticos articulados, que potencializem sua atuação na vida cidadã. Esse é 

um longo processo que deverá, posteriormente, permitir ao sujeito utilizar as ideias matemáticas para compreender o mundo no qual vive e 

instrumentalizá-lo para resolver as situações desafiadoras que encontrará em sua vida na sociedade.” 
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p. 47 

p. 8 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ensino da Matemática 

p. 7 

p. 69 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

O trabalho com GRANDEZAS E MEDIDAS possibilita a 

abordagem com a criança de dados que fazem parte de sua 

história de vida: nascimento, atividades escolares e/ou de 

lazer, datas comemorativas, seu peso, altura etc. 

O estudo das medidas de tempo permite a compreensão, por 

parte dos alunos, de conceitos complexos como os de 

sucessão, ordenação, simultaneidade, duração. 

• Explore o tempo, utilizando as rotinas diárias. 

• Mantenha, na sala de aula, um relógio funcionando, em local visível. 

• Observe, com seu alunos, os horários de entrada e saída, a duração das atividades, as marcações 

no calendário. 

• Construa uma linha do tempo, da semana, e trabalhe as noções de antes/depois/ontem/amanhã. 

• Leve-os a reconhecer e a utilizar os instrumentos de medida apropriados a cada grandeza 

(tempo, comprimento, massa, capacidade). 

• Lembre-se de explicar aos alunos, concretamente, que, para medir a água, a gasolina e outros 

líquidos, utilizamos a unidade de capacidade chamada LITRO e que a metade de um litro 

corresponde a MEIO LITRO; que, para medir o peso de produtos, como, por exemplo, queijo, 

carne, feijão ou arroz, utilizamos o QUILOGRAMA. 

• Mostre  que o símbolo do QUILOGRAMA é Kg e que, no dia a dia, costuma-se dizer 

simplesmente quilo, ao invés de quilograma.  
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Professor(a), consideramos fundamental que o aluno compreenda que o 

Sistema de Numeração Decimal apresenta, como base, grupamentos de 10 

elementos. (Decimal – dez) 

Disponibilize materiais concretos para  serem utilizados nas ações de 

juntar, acrescentar, retirar e completar quantidades. Estimule a ordenação 

crescente e decrescente dos números e a sua escrita por extenso.  

 

Consideramos a utilização do Material Dourado e do  QUADRO VALOR DE 

LUGAR  (QVL) – fundamentais para que o aluno possa identificar o valor 

posicional dos algarismos.  

p. 66 p. 41 

p. 43 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ensino da Matemática 

p. 42 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Jogo dos palitos 

• Material: 90 palitos de sorvete, elástico e um dado. 

• O grupo espalha os palitos, em uma mesa, e sorteia quem vai começar.  

• Na sua vez de jogar,  o aluno pega o número de palitos que sair no dado. 

• Sempre que tiver 10 palitos, o aluno deve passar um elástico em volta dos palitos, 

formando uma dezena.  

• O jogo termina quando os palitos  acabarem.  

• Vence aquele que tiver mais palitos.  
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O tratamento da informação, contido em tabelas e gráficos, oferece oportunidades para que os alunos identifiquem, selecionem, classifiquem e 

interpretem diferentes dados/informações. O registro dos dados/informações ganha significado quando utilizado de formas diversas e que estejam em 

consonância com o interesse dos alunos.  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ensino da Matemática 

p. 44 p. 45 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Promova uma brincadeira, organizando  as crianças em grupos, de acordo com critérios variados: letra do nome, altura, chegada etc. 

• Elabore outros gráficos, com informações diversas, sobre as preferências da turma: times, cores, comidas etc. 

• Crie outras tabelas, utilizando situações do cotidiano dos alunos para que reconheçam a finalidade e a importância da elaboração de uma tabela. 

• Explore as informações apresentadas pelos alunos. 

     Será a vivência com o tratamento da informação, o seu estudo, apresentado reiteradas vezes,  que solidificará esse conhecimento. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ensino da Matemática 

 

Desafios matemáticos são fundamentais para que o aluno possa integrar os conhecimentos 

adquiridos a um contexto significativo.  

 

É necessário que o aluno utilize o algoritmo, compreendendo os conceitos nele envolvidos.  

 

A adição ou a subtração devem servir de estratégia que lhe permita resolver problemas na 

sala de aula e na sua vida cotidiana. 

 

A realização de cálculos precisa estar fundamentada na compreensão das propriedades do 

sistema de numeração decimal que sustenta o algoritmo, ou seja, na compreensão dos 

agrupamentos e reagrupamentos na base dez. 

 

Aprender sobre adição, subtração, multiplicação e divisão requer aprender muito mais do que 

procedimentos de cálculo. Mais do que destreza no fazer contas e habilidade nas técnicas 

operatórias, espera-se que os alunos compreendam o que fazem e construam os conceitos 

envolvidos nessas operações.  

 

É nesse sentido que se estabelece, nesse caderno, um diálogo na parte que se destina à 

Resolução de Problemas.  

 

Adaptado de PNAIC_MAT_Caderno 4_OPERAÇÕES NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
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p. 67 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

O ensino da Matemática 

p. 66 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Explore, oralmente, com os alunos, diversas situações do cotidiano que se apresentam como problemas a serem resolvidos. 

• Durante as atividades escritas, circule pela sala e verifique que tipos de estratégias estão sendo utilizadas pelos alunos para a resolução dos problemas. 

Nesse momento, é importante que as crianças que ainda não compreendem que estratégia de cálculo utilizar, tenham o seu apoio, Professor(a), para que 

desenvolvam, adequadamente, o pensamento lógico e para que tenham sucesso na resolução do problema apresentado. 

No momento da correção, socialize as diferentes formas possíveis para a resolução da situação-problema apresentada. 

Há uma  especificidade, uma característica própria na escrita matemática que faz dela uma combinação de sinais, letras e palavras que se organizam 

segundo certas regras para expressar ideias. Além dos termos específicos, existe na linguagem matemática uma organização de escrita nem sempre 

similar àquela que encontramos nos textos de língua materna, o que exige um processo particular de leitura. 

 
Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática/Organizado por Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz, Porto Alegre: Artmed 2001. 
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“A História e a Geografia estudam a vida dos povos e suas relações com o território onde vivem. No estudo da História, são utilizadas  noções como fatos, personagens 
importantes e tempo histórico. Por outro lado, a Geografia dedica-se a descrever as relações entre os grupos humanos e o espaço que ocupam. Para isso, a Geografia 
desenvolveu noções como território, paisagem e lugar geográfico”.                                                                                              

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/ 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

História  e  Geografia 

p. 11 p. 4 p. 10 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• Aproveite para conversar com os alunos a respeito da diferença entre espaços naturais e espaços construídos;  condições dos espaços de lazer e as 

características dos serviços disponíveis ou não disponíveis à comunidade local. 

• A descrição dos aspectos físicos do entorno da escola, além de contribuir para o desenvolvimento da oralidade, permitirá aos alunos observarem o 

ambiente que os rodeia, reconhecendo os elementos que o compõem.  

• Professor(a), lembre-se de conversar sobre as características locais, dando oportunidade aos alunos de falarem  a respeito das diferenças e 

semelhanças entre os bairros em que moram. 

• Faça uma lista com o que veem no trajeto de casa até a escola, elabore gráficos com o meio de transporte mais utilizado até a chegada à escola. 

• Procure sinalizar as diversidades encontradas e discutir com eles qual a parcela de contribuição de cada um para a preservação do ambiente em                

que vivem. 

• Ofereça oportunidades e atividades que permitam aos alunos observarem as constantes mudanças  que ocorrem nas ruas, nos bairros, nas cidades. 

•  Apresente imagens antigas e atuais  para que os alunos percebam as diferenças existentes entre o ontem e o hoje e aprendam a valorizar e a 

respeitar o patrimônio cultural da cidade.  
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p. 8 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 1.º BIMESTRE 

Ciências 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), aproveite a oportunidade para abordar o  respeito 

às diferenças:  

• Trace a silhueta de um dos alunos para, em um registro 

coletivo, denominar as partes do corpo. 

• Peça que desenhem uma figura humana e oriente-os a deixá-la 

o mais completa possível. 

• Converse com os alunos a respeito das diferenças e 

semelhanças observadas. 

• Momento propício para trabalhar questões relativas à 

autoestima: Somos seres humanos únicos. 

 “Para pensar sobre o currículo e sobre o ensino de Ciências Naturais o conhecimento científico é fundamental, mas não suficiente. É essencial considerar 

o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionado a suas experiências, sua idade, sua identidade cultural e social, e os diferentes significados e 

valores que as Ciências Naturais podem ter para eles, para que a aprendizagem seja significativa. [...]  

Incentivo às atitudes de curiosidade, de persistência na busca e compreensão das informações, de preservação do ambiente e sua apreciação estética, de 

apreço e respeito à individualidade e à coletividade tem lugar no processo de ensino e aprendizagem.”  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Maturais.. Brasília, 1997. 

p. 7 p. 64 

p. 38 
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LEITURAS COMPLEMENTARES 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Maturais. Brasília. 1997. 
 
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília, 1997. 
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