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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 3º Ano tem,  como foco, a continuidade do processo de formação 

de leitores, já iniciado no 2º Ano, 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 e utilizar a escrita nos diversos usos sociais. 

 
Valorizar a leitura como forma de 

conhecimento e fruição. 

 
• Reconhecer a leitura de textos como possibilidade de acesso a diferentes conteúdos. 
•  Reconhecer a leitura como produção de significados. 
  

 
 

Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo 
uso das estratégias de seleção, antecipação, 

verificação e inferências. 

 
• Reconhecer o assunto de um texto lido ou ouvido. 
• Localizar informações explícitas em um texto. 
• Inferir uma informação implícita em um texto. 
• Interpretar textos com ou sem auxílio de materiais gráficos diversos. 
• Identificar elementos que compõem a narrativa, como tempo, espaço e personagem. 

 
 

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. 
• Narrar fatos expressando noções de temporalidade e causalidade. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA - OBJETIVOS E HABILIDADES  
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 
Compreender diferentes discursos orais e 
escritos, em diversas variantes e registros 
da Língua Portuguesa, incluindo a norma 
padrão (com identificação dos objetivos 

comunicativos). 

 
 

• Utilizar a linguagem oral para argumentar e defender seus pontos de vista sobre o assunto. 
• Estabelecer relação de causa e consequência, em textos verbais e não verbais. 

 
 

Construir uma 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, interlocutor, 

utilizando recursos gráficos suplementares  – distribuição espacial, margem, letra maiúscula). 
• Apresentar o texto com uma sequência lógico-temporal (início, meio e fim; presente, passado, 

futuro). 

 
 

Desenvolver  processos de revisão e 
reescritura do próprio texto, com 

observância à adequação ao leitor, aos 
objetivos propostos, à ortografia, à 

pontuação e à concordância. 

 
 

• Reconhecer a adequação da grafia de uma palavra.  
• Reconhecer e utilizar recursos coesivos em produções individuais e/ou coletivas. 
• Identificar e relacionar adequadamente (pronomes/verbos). 
• Distinguir e empregar sinais de pontuação (ponto final, de interrogação, de exclamação, vírgula, 

travessão, dois pontos). 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA - OBJETIVOS E HABILIDADES  
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OBJETIVOS HABILIDADES 

Compreender a conservação de quantidade 
e o registro do número por meio da 

linguagem matemática. 

• Identificar a importância e as funções do número no cotidiano: contar, medir, identificar e ordenar. 
• Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção: contagem, pareamento, 
estimativa e correspondência de grupamentos. 
• Realizar diferentes grupamentos relacionados a uma mesma quantidade. 
• Comparar e ordenar números. 
• Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural. 
• Identificar a dezena como grupamento de 10 unidades, a centena como grupamento de 10 dezenas ou de 
100 unidades. 
• Reconhecer, no sistema de numeração decimal, o princípio do valor posicional. 
• Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais, segundo suas ordens e na forma 
polinomial. 

Reconhecer e compreender o significado da 
multiplicação como adição de parcelas 

iguais (inclusive a representação retangular) 
e de sua ideia combinatória. 

 

• Identificar as ideias de multiplicação: como adição de parcelas iguais (inclusive a representação retangular) 
e combinatória, a partir de material concreto e situações cotidianas. 

• Organizar os fatos básicos da multiplicação até 10, pela identificação de regularidades e propriedades. 
•  Usar os sinais convencionais (x, = ) na escrita de operações. 
• Utilizar os algoritmos da multiplicação de um número de 1 algarismo por números de 2 e 3 algarismos, com 
ou sem trocas. 
• Utilizar estimativas para avaliar a adequação de um resultado e utilizar a  calculadora para desenvolver estratégias de 
verificação e controle de cálculos. 

Reconhecer os significados e as aplicações 
das operações de adição e de subtração. 

 
• 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. 
• Usar os sinais convencionais (+, -, =) na escrita das operações de adição e subtração. 
• Utilizar os algoritmos da adição e da subtração sem reserva/recurso. 
• Realizar cálculo mental. 
• Resolver situações-problema que envolvam adição. 
• Resolver situações-problema que envolvam subtração. 
• Resolver situações-problema que envolvam, simultaneamente, as duas operações: adição e subtração. 
• Reconhecer a adição e a subtração como operações inversas.  
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 

Compreender o processo de medição e de realização 
de estimativas, em situações diversas do cotidiano, 

utilizando instrumentos apropriados. 

 

  

• Identificar medidas de tempo (hora e minuto), comprimento (metro e centímetro), 
capacidade (litro e mililitro), pela observação de diferentes situações do cotidiano. 

• Reconhecer os símbolos das unidades padronizadas de medida.  

• Identificar e utilizar diferentes tipos de registros de tempo (calendários, agendas e outros). 

• Utilizar unidades de medida de tempo (hora e minutos). 

 

Reconhecer os significados da unidade monetária 
vigente (real), sua representação e uso. 

 

• Relacionar cédulas e moedas aos seus valores. 

• Realizar cálculos simples com cédulas e moedas. 

Visualizar e ampliar o raciocínio espacial, a partir do 
reconhecimento e da análise das propriedades 

geométricas e da construção de figuras geométricas. 

 

• Distinguir figuras geométricas espaciais de figuras geométricas planas. 

• Distinguir formas espaciais arredondadas de formas não arredondadas. 

• Identificar características comuns e diferenças entre figuras geométricas espaciais, em 

especial do paralelepípedo, do cubo, dos prismas e das pirâmides.  

• Identificar características comuns e diferenças entre o cilindro, o cone e a esfera. 

• Identificar faces, arestas e vértices de formas espaciais não arredondadas. 

 

Reconhecer a necessidade social de organizar 
informações produzidas cotidianamente em gráficos e 

tabelas. 

 

 

  

•Ler e interpretar informações e dados apresentados em tabelas simples e gráficos de coluna. 
• Ler e interpretar informações apresentadas por imagens e placas. 

• Elaborar listas, tabelas simples e gráficos de colunas. 

• Resolver situações-problema cujos dados são apresentados em forma de tabela simples ou 
em gráfico de colunas. 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

Identificar e contextualizar o espaço social da casa, da turma e da escola. 
 

Identificar e contextualizar o espaço social da escola, seus arredores  
e a comunidade. 

 
Perceber e entender as transformações sociais, espaciais, culturais e históricas 

acontecidas no local de moradia, na família e na escola. 
 

Compreender que os sujeitos se organizam em diferentes grupos (escolas e 
arredores, comunidade) e que existem diferentes maneiras de se relacionar 

dentro de uma mesma coletividade. 

 
• Relacionar atividades de produção no espaço social 
da comunidade. 
• Classificar atividades produtivas (na casa, na escola, 
na comunidade), utilizando diferentes critérios: 
localização, qualificação, serviços prestados, entre 
outros. 
•  Identificar as transformações ocorridas em diferentes  

épocas, no cotidiano, relacionadas ao vestuário, 
habitação, transporte, alimentação, educação, lazer, 
entre outras. 

 

 
Ampliar a capacidade de representação cartográfica do cotidiano:  

mapa da rua e do bairro. 
 
 

 
• Empregar o sentido de proporção (noção de escala) 
ao promover a representação espacial de um lugar. 

Reconhecer que os hábitos de higiene, assim como as relações interpessoais 
saudáveis, contribuem para a melhoria da qualidade de vida. 

 
Reconhecer que a alimentação saudável é muito importante para se ter   

qualidade de vida. 
 

 
 Identificar hábitos de higiene para uma vida saudável. 
 Reconhecer que a alimentação variada é importante 
para a manutenção da saúde. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE CIÊNCIAS - OBJETIVOS E HABILIDADES  
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SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO SEMANAL   

Unidade Escolar: _________________________________         Turma: _______     Professor(a): ____________________ 

Período: _____/ _____/ _____   a    _____/ _____/ ______                    

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 

IMPORTANTE! Orientamos que seja utilizada a EDUCOPÉDIA no 2.° dia do planejamento semanal (3.ª feira). Ressaltamos que você poderá utilizá-la, 
também, em outros dias da semana e sempre que sentir necessidade. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

 “[...] avaliar as próprias estratégias didáticas é fundamental para que possamos redimensionar o ensino, tendo como norte a avaliação do que os 

alunos fazem e dizem. Ou seja, ouvir os alunos e tentar entender as respostas que eles nos dão a partir dos instrumentos de avaliação, é o primeiro 

passo para pensar sobre os procedimentos didáticos que usamos no nosso cotidiano.”                                       

                                                                                                                                                                                                                  (BRASIL, 2012 p. 23), GUIA DE FORMAÇÃO PNAIC – UNIDADE 1. ANO 3. 

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Professor(a), a avaliação é parte constituinte do processo pedagógico. Por meio dela,  é 

possível perceber a evolução dos alunos e suas dificuldades. Considerando o trabalho já 

realizado e as habilidades previstas para o 2º bimestre, faz-se necessário desenvolver 

estratégias diversas por meio das quais os alunos possam ser atendidos de formas 

diferenciadas. 

 

Verificar o desenvolvimento de cada aluno é fundamental para a organização do 

planejamento das aulas e da recuperação paralela, especialmente para os alunos que não 

conseguiram desenvolver as seguintes habilidades: 

• Identificar relações fonema/grafema (som/letra). 

• Reconhecer a palavra como unidade gráfica no texto.  

• Identificar elementos que compõem a narrativa, como tempo, espaço e personagem. 

• Localizar informações explícitas em um texto.  

Atender a todos os alunos implica provocar, desafiar, levar cada um a refletir sobre o Sistema de Escrita Alfabética.  Nesse sentido, ensinar é uma 

provocação e “só ensina quem aprende”. (Paulo Freire) 

É importante organizar a turma em pequenos grupos, para atendê-los em suas necessidades específicas. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

 AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Professor(a), aproveite algumas páginas do caderno para realizar a avaliação de cada um dos alunos ao longo do bimestre.  

Consideramos importante que você leia, sempre, anteriormente, o texto para os seus alunos. Isso facilitará a compreensão, principalmente para 

aqueles que ainda não dominam a leitura. 

Sugerimos que solicite a leitura 

• individual dos textos apresentados no material; 

• em grupo (roda de leitura); 

• de um pequeno trecho ou de algumas palavras do texto; 

• das palavras que são trabalhadas no item “Brincando com letras e palavras”. 

 Professor(a), para melhor estruturar  suas observações, faça uso de portfólios e/ou de cadernos de registro em que a evolução dos alunos 

 possa ser comparada em intervalos semanais, mensais ou bimestrais. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

p. 03 

p. 04 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 3, 4 E 5. 

“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, 2012. 

A letra de canção, por fazer parte do nosso cotidiano, se constitui em importante instrumento no 

processo de alfabetização. Entre outras possibilidades, auxilia na expressão de  sentimentos e 

emoções.  

Sugerimos que você, Professor(a), faça a primeira leitura do texto, mostrando o ritmo, a entonação e 

as pausas adequadas. Cabe chamar a atenção das crianças para o título do texto,  o nome do autor 

e as características do gênero em estudo.  Explore, aqui,  as características que se apresentam na 

letra da canção folclórica. 

Aproveite o alfabeto móvel para que os alunos formem nomes de outras brincadeiras conhecidas. 

Aproveite esse momento de descontração. Cante, brinque e explore o texto com os alunos! 

Afinal, tudo o que é vivenciado ganha significado e dificilmente é esquecido.  

Os textos “Ioiô, Diabolô e Bilboquê”, contidos no glossário, têm, como objetivo, resgatar o 

conceito de brinquedo como documento histórico. Tanto os textos como as imagens direcionam o 

olhar do aluno para brinquedos de outras épocas. 

Leia o texto com as crianças e proponha uma discussão sobre o que leram. Converse com elas 

para saber se já conhecem os brinquedos apresentados: ioiô, diabolô  e bilboquê. 

“Cabe enfatizar que a música possibilita interação com o meio social e cultural, e essa interação contribui para o desenvolvimento de diferentes 
habilidades:  motoras, visuais, auditivas e lúdicas.” 

 Adaptado de http://www.portaleducacao.com.br   
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

p. 16 

     Professor(a), lembre-se de que ensinar  a  ler, exige ensinar a gostar de ler! 

     Invista na  leitura em sala de aula. Peça auxílio ao Professor(a) da Sala de Leitura. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 16 

A proposta integra as áreas de estudo de Artes, Matemática e Ciências.  Converse com os alunos sobre as características do texto dessa atividade 

(como fazer um bilboquê). Peça-lhes que tragam garrafas PET vazias para a confecção do brinquedo.  

“A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passados, presentes e futuros, sendo marcada, ao mesmo tempo, pela continuidade e pela 

mudança. A criança, pelo fato de se situar em contexto histórico e social, ou seja, em um ambiente estruturado a partir de valores, significados, atividades 

e artefatos construídos e partilhados pelos sujeitos que ali vivem, incorpora a experiência social e cultural do brincar por meio das relações que estabelece 

com os outros, adultos e crianças. Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida, e sim recriada a partir do que a criança traz de novo, com seu 

poder de imaginar, criar, recriar e produzir cultura.”    

BORBA, Ângela Meyer. O  brincar como modo de ser e estar no mundo. In: Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília, FNDE, 2006. 

Professor(a), sugerimos que traga para a sala de aula, com a ajuda dos familiares dos alunos e dos seus 

colegas de trabalho, os brinquedos que aparecem nos textos desta unidade, para que os alunos possam 

conhecê-los e manuseá-los. 

• Aproveite para brincar e explorar o texto, dando significado à atividade.   

• Faça perguntas aos alunos sobre outros brinquedos, promovendo, com eles, um momento de descontração.  

• Construa, com a participação das crianças,  um dicionário de brinquedos e brincadeiras.  

• Os brinquedos construídos podem ser expostos e acompanhados de um texto explicativo a respeito da 

forma como foram elaborados.  
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

p. 22 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 22 

A leitura tem início mesmo antes do contato direto com o texto escrito, ou seja, quando a criança observa 

as imagens.  

Leia, com os seus alunos, as imagens presentes na capa do livro TROCA DE SEGREDOS.  

Chame a atenção para o nome da história, o nome do autor (quem escreveu a história), o nome do 

ilustrador (quem elaborou os desenhos para a história), a edição, a editora e a imagem do menino 

enrolado em papel de presente. 

Professor(a), privilegie, em seu planejamento, momentos em que todos os alunos tenham oportunidade de ler individualmente para você ou para os 

colegas. 

Você pode, por exemplo,  

• combinar com a turma a indicação de um aluno para ler uma história para todos; 

• organizar uma Roda de Leitura em que todos os alunos possam ler um pequeno trecho da história que está sendo apresentada.  

• Chame a atenção para a  cor da capa do livro, tipo e cor de letra, formato do livro. 

• Estimule os alunos  a antecipar o assunto a ser tratado por meio das imagens da capa, o que vai  despertar a curiosidade. 

• Crie, com a participação dos alunos, um mural ou cartaz para registrar as leituras feitas pela turma, além de críticas  e outras sugestões de leitura. 

• Além da leitura de obras literárias, as crianças devem experimentar a leitura de outros textos, como, por exemplo, textos informativos e textos 

científicos. O importante é trabalhar com textos adequados ao interesse e às peculiaridades inerentes à faixa etária das crianças. 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

CADERNO DO ALUNO PÁGINAS 23, 24, 25 E 26. 

 Professor(a), conte a história TROCA DE SEGREDOS para os seus alunos. Explore, no texto, a questão do tempo. Construa, com eles, as noções 

temporais básicas. Às vezes, a criança não percebe a passagem do tempo, nem das categorias referentes a ele, como simultaneidade, duração ou 

anterioridade. 

     Discuta com ela, levando-a a observar que um brinquedo do passado pode ser usado por crianças no presente, e que um brinquedo do presente 

pode ser utilizado por uma pessoa idosa, que também já foi criança 

Professor(a),  priorize, em seu planejamento diário e/ou semanal, momentos em que todos os alunos da turma leiam individualmente  

para você ou para os colegas. 

p. 23 p. 24 p. 25 p. 26 
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

CADERNO DO ALUNO PÁGINAS 23, 24, 25 E 26. 

p. 23 

p. 24 

Professor(a), 

• peça  aos alunos que recontem, oralmente, a história; 

•    mostre a estrutura da narrativa; 

•    converse sobre o uso da letra maiúscula e da pontuação; 

•    estimule o uso do dicionário;  

•    pergunte, explorando o texto: 

O que o vovô quis dizer com   

“– Isso não é um embrulho. É o meu cofre, onde guardo  

meus segredos.” 

•    Registre, no blocão, os relatos dos alunos. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

p. 31 p. 30 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 30 E 31. 

“De acordo com os diferentes materiais disponibilizados no PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a habilidade de leitura da criança 
deve avançar mais do que simplesmente ler palavras soltas. É necessário adquirir autonomia. A criança deve ter condições de ler e compreender textos 
de gêneros diversos, voltados para diferentes finalidades. Essas habilidades podem e devem ser trabalhadas no ciclo de alfabetização.” 

                                                                                                                                                                                                                                     Adaptado de http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/caderno_avaliacao.pdf  

Professor(a), leia, com seus alunos, a carta escrita por Lucas. Explore a estrutura do texto indicada nas caixinhas ao lado da carta. Chame a atenção 

para o envelope preenchido por Lucas: destinatário, remetente e CEP.      

Explique que o funcionário do correio cola um selo, carimba ou imprime códigos para comprovar o pagamento das taxas, registrar o dia da 

postagem etc. 

Professor(a),  
e a RECUPERAÇÃO PARALELA? E o 

DEVER DE CASA?  
Os alunos têm respondido 

positivamente? 
Podemos ajudá-lo? Entre em contato 

conosco!  

“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a 

uva e quem lucra com esse trabalho.”  

(Paulo Freire) 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 17 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

p. 43 p. 44 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 43 E 44. 

é importante que o aluno conheça um pouco da vida do autor indígena Daniel Munduruku, que escreveu sobre  seu povo:  

• Daniel Munduruku nasceu em Belém do Pará. Passou a infância entre a cidade e a aldeia onde nasceu seu pai. Estudou e se tornou professor. Foi dando 

aulas que se descobriu contador de histórias. “Eu saía contando histórias nas escolas, nas praças, nas casas dos amigos. Tempos depois, isso fez com 

que eu começasse a escrever minhas próprias histórias, sempre com o olhar voltado para as crianças e os jovens. Daí em diante, escrevi mais de 

quarenta livros e quero escrever muito mais ainda.”  

• O escritor formou-se em Filosofia, é licenciado em História e Psicologia e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). 

Professor(a), antes de ler  o texto BRINCANDO COM OS 

INDÍGENAS, peça aos alunos que observem as imagens, 

levando-os a antecipar o assunto do texto.  

Por meio dos brinquedos e das brincadeiras utilizadas pelos 

indígenas e a partir da sua mediação, Professor(a), as 

crianças poderão refletir sobre a diversidade cultural que 

constitui a população de nosso país.  

Você pode aproveitar para trabalhar outras tradições dos 

povos indígenas, como alimentação, vestuário  etc. 

 Ler em voz alta, comentar e discutir os conteúdos com as crianças e conversar sobre os possíveis usos dos textos lidos: todas essas ações 

contribuem para o desenvolvimento da capacidade de compreensão dos alunos. 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 61, 62, 63, 64, 65 E 66. 

Professor(a), é muito importante que leia para seus alunos! A LEITURA feita por você se 

constitui em um recurso eficaz para estimular as crianças a entrar no mundo da leitura.  

Sua leitura facilitará a compreensão do texto, principalmente para aqueles que ainda 

apresentam dificuldades na aquisição dessa habilidade.  

Ressaltamos a importância de trabalhar o texto, buscando explorar suas informações 

implícitas e explícitas.  

É fundamental deixar de valorizar apenas a leitura formal, que privilegia a correção da 

pronúncia, o tom da voz, a locução vazia de significado. É necessário mostrar aos alunos 

que ler é procurar o sentido do que se lê. 

Aproveite a oportunidade para trabalhar a sistematização das palavras, apresentando 

atividades que permitam ao aluno pensar sobre as regras da escrita.  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

p. 61 

p. 62 

p. 63 p. 64 p. 65 p. 66 
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Professor(a), 

•  converse com os alunos sobre as ideias principais  do texto O DONO DA BOLA; 

•  peça a eles que recontem, oralmente, a história; 

•  mostre aos alunos a estrutura da narrativa;  

•  chame a atenção para o uso da letra maiúscula e da pontuação. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 61, 62, 63, 64, 65 E 66. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

p. 61 

p. 62 
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“Trabalhar conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidos na compreensão dos usos e funções sociais da escrita implica, em primeiro lugar, trazer 

para a sala de aula, para observação e manuseio pelos alunos, muitos textos pertencentes a gêneros diversificados, presentes em diferentes 

suportes.  Implica, também, ao lado disso, orientar a exploração desses materiais, valorizando os conhecimentos prévios do aluno, possibilitando a 

ele deduções e descobertas, explicitando informações desconhecidas.” 
                                                  

Adaptado de Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem. ed. rev. e 

ampl.\incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência/ Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 364 p. 

Ao ler histórias em quadrinhos, os alunos desenvolvem o raciocínio, fazem 

questionamentos e precisam identificar ou inferir o que acontece entre um quadro 

e outro, numa mensagem implícita.  

 

A leitura de histórias em quadrinhos é uma atividade complexa e que envolve o 

desenvolvimento de várias habilidades de observação e de entendimento. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 78, 79, 80 E 81. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 
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Professor(a), leve os alunos a perceber que o texto é apresentado por meio de quadros (daí o nome quadrinhos) e, para interpretá-lo, é necessário 

observar tanto as palavras como as imagens. 

•  Explore a utilização dos recursos verbais (palavras, frases) e não verbais (gestos, expressões). 

•  Explique que o narrador é quem conta a história.  

•  Chame a atenção para  o último quadrinho, em que há um balão com a fala do personagem. 

•   Pergunte: 

Por que será que a história em quadrinhos começa com um jogo de futebol e termina com um jogo de botão? 

Explique aos alunos que os personagens, desde o início, estão jogando futebol de botão como se fosse um jogo de futebol de verdade. 

p. 78 p. 79 p. 81 p. 80 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 78, 79, 80 E 81. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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p. 6 

p. 8 

p. 7 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 6, 7 E 8. 

Professor(a), no caderno do Aluno,  o BRINCANDO COM LETRAS E PALAVRAS têm como objetivo proporcionar às crianças a descoberta e a organização 

de algumas das regularidades da língua.  

É comum os alunos cometerem equívocos em relação às questões ortográficas, pois, muitas vezes, a oralidade é o seu maior referencial.  

Essas atividades auxiliam os alunos a desenvolver a consciência de palavras, a consciência silábica, as rimas, as aliterações etc. 

“O desenvolvimento da consciência fonológica ocorre à medida que a criança  tem oportunidades de refletir sobre as formas orais e escritas das palavras. 

Desse modo, temos clareza de que as habilidades de consciência fonológica, importantes para uma criança se alfabetizar, não aparecem com a 

maturação biológica, como parte do desenvolvimento corporal. Elas dependem de oportunidades para refletir sobre as palavras em sua dimensão 

sonora”.  (BRASIL, 2012, p. 23).  

GUIA DE FORMAÇÃO PNAIC – UNIDADE 3. ANO1. Disponível em http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano_1_Unidade_3_MIOLO.pdf  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A cruzadinha é uma excelente oportunidade para trabalhar 

a escrita das palavras de acordo com a norma padrão. 

Aproveite o alfabeto móvel para que eles formem nomes 

de outras brincadeiras conhecidas. 

Leia, com os alunos, as palavras retiradas do texto 

CANÇÃO DAS BRINCADEIRAS II. 

 Proponha que pronunciem as palavras em voz alta e leve-

os a perceber que, dependendo da posição que ocupa na 

sílaba, a letra R representa sons diferentes. 
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p. 27 p. 9 p. 10 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 9, 10, 27, 28 E 29. 

Nessas páginas, as atividades propostas favorecem a sistematização da escrita de palavras com NH, LH e CH. Importante  mostrar aos alunos, mesmo 

àqueles que ainda não leem ou que não escrevem com autonomia, as diferentes formas de composição silábica.  

 

Sugerimos que você, Professor(a), chame a atenção para as diferentes composições das sílabas (CV- consoante vogal; V- vogal; VV- vogal, vogal; CVC- 

consoante, vogal, consoante; CCV- consoante, consoante, vogal etc.).   

 

Ainda que não utilize essa nomenclatura (a sílaba), você poderá chamar a atenção para as diferenças e semelhanças na escrita das palavras, refletindo 

sobre as regras ortográficas. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 
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p. 28 

p. 29 

Professor(a), explique às 

crianças que os pronomes 

podem substituir nomes 

já mencionados no texto, 

evitando, assim, a 

repetição desnecessária.  

A questão ortográfica requer uma análise criteriosa da escrita dos alunos.  

 

O estudo das palavras é composto de atividades que visam à reflexão sobre aspectos relevantes  

da escrita. As atividades devem estar baseadas nas experiências das leituras realizadas em sala de 

aula. 

 

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 linguísticas 

conscientes. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 9, 10, 27, 28 E 29. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 
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"Temos uma imagem empobrecida da língua escrita: é preciso reintroduzir, quando consideramos a alfabetização, a escrita como sistema de 

representação da linguagem. Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a um par de olhos, um par de ouvidos, a mão 

que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite sons.  

 

Atrás disso há um sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real para fazê-lo seu. Um novo método não 

resolve os problemas. É preciso reanalisar as práticas de introdução da língua escrita, tratando de ver os pressupostos subjacentes a elas, e até que 

ponto funcionam como filtros de transformação seletiva e deformante de qualquer proposta inovadora.  

 

Os testes de prontidão também não são neutros. (...) É suficiente apontar que a 'prontidão' que tais testes dizem avaliar é uma noção tão pouco 

científica como a 'inteligência' que outros pretendem medir.”  

Adaptado de FERREIRO, Emília. Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 1993. p. 87.   

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 
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p. 46 
p. 47 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 46 E 47. 

Professor(a), convide seus alunos a localizar os nomes dos colegas em que aparece a letra S. 

Proponha que as fichas sejam separadas a partir do valor sonoro da letra S, 

considerando as diferenças entre S no final de sílabas (Oscar, Luís, Tamires), S no início de  sílabas,  (Sérgio, Silvia, Solange), S com som de Z, (Edésio, 

Luísa) e SS (Larissa, Alessandro, Cássia). 

Construa cartazes em que se possa registrar, em cada um, palavras pronunciadas com os diferentes sons da letra S.  

Os alunos poderão recorrer a tais cartazes, sempre que necessário, e copiar no caderno os grupos de palavras em estudo. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), procure avaliar, com 

atenção, o desenvolvimento de seus 

alunos.  

Aproveite o bimestre para investir 

nas habilidades e conhecimentos 

que precisam ser 

revistos/ampliados.  

Lembre-se de registrar as suas 

observações. Elas serão importantes 

para a continuidade do trabalho no 

ano seguinte. 
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p. 49 p. 48 p. 67 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 48, 49 E 67. 

“Uma criança só avança no entendimento do que é e para que serve a sílaba quando consegue realizar análise e síntese vocabular, isto é, quando consegue 

decompor a palavra em seus elementos constituintes (sílabas) e consegue, ainda, realizar a síntese desses elementos, formando novas palavras.” 

 LOCATELLI, Iza. Leitura e escrita: 1º e 2º Anos. SME. Rio de Janeiro, 2013, p.13.  

Página 48: Peça a seus alunos para observarem, atentamente, as palavras escritas na tabela. 

Chame a atenção para as letras utilizadas para compor cada palavra, de modo a notarem a diferença entre elas. Explique que as palavras podem ser 

escritas no singular (indicam um só elemento) ou no plural (indicam mais de um elemento). 

 

Página 49: Nesta atividade, os alunos deverão completar os espaços com os verbos escritos nas caixinhas. Chame a atenção para os pronomes (EU, NÓS) 

que iniciam cada frase. Leve-os a perceber que o verbo deverá concordar com o pronome. 

 

Página 67: Trabalhar a oralidade em sala de aula tem sido um grande desafio nos diversos anos de escolaridade.  Os conteúdos e os textos podem e devem 

oportunizar momentos  em que a fala e a escuta sejam trabalhadas efetivamente. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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p. 69 

p. 68 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 68 E 69. 

Professor(a), os alunos precisam compreender que, em alguns casos, as normas ortográficas, isto é, o conjunto 

de normas que estabelecem a grafia correta das palavras, seguem regras, e que, em outros casos, não.  

 

Acreditamos que é necessário um trabalho de reflexão e de construção da norma ortográfica, de modo a situar a 

escrita correta das palavras como um objeto de aprendizagem, isto é, como um conhecimento que o aluno 

constrói com a sua intervenção, Professor(a), e não sozinho.  

 

O aluno precisa ser informado sobre a forma como determinada palavra é escrita. Muitas vezes a 

criança erra porque não conhece a representação gráfica e, muitas vezes, as atividades de escrita não têm 

significado para ela.  

 

Apresentamos algumas propostas para que seja trabalhada a ortografia de palavras escritas com as 

letras L e U no final de sílaba. É indispensável esclarecer os alunos que, nessa posição, essas letras têm o som 

muito semelhante. Por isso, precisamos estar atentos ao utilizá-las.      

“Denomina-se consciência fonológica a habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais da linguagem. 

Essa habilidade compreende dois níveis: 

1- A consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas, ou seja, a frase pode ser segmentada em palavras, as palavras em 

sílabas e as sílabas em fonemas. 

2- A consciência de que essas mesmas unidades repetem-se em diferentes palavras faladas.” 

(LOCATELLI, Iza. SME. Rio de Janeiro, p.12, 2013). Disponível  em https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C2A5245C18762BB4!181&app=WordPdf&wdo=2  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), brinque com as palavras e invista no valor fonográfico da escrita!  Nesta fase da escolarização, 

descobrir as convenções da língua é fundamental. 
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p. 11 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 11. 

“(...) 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, que no geral, essa aprendizagem não acontece de 

forma espontânea, mas exige um trabalho de reflexão sobre as características do nosso sistema de leitura.”  

(BRASIL, 2012, p. 18)                                                                                                                                                                                                                  

 Professor(a), variar as práticas de produção textual mantém os alunos interessados e permite que experimentem diferentes situações relacionadas à 

escrita.  

Consideramos importante que desenvolvam, progressivamente, a autonomia, para se expressarem oralmente, antes de produzir o texto escrito. Você 

pode chamar a atenção para o uso da letra maiúscula e da pontuação e auxiliar os alunos a organizar as ideias, para que a produção textual se efetive com 

sucesso. 

As atividades de produção de texto são uma continuidade do ato de ler, uma vez que escrever é um processo de construção e reconstrução de sentidos 

em relação ao que se vê, ao que se ouve, ao que se sente e ao que se pensa. Por isso, é muito difícil para o aluno escrever sobre um assunto acerca do 

qual ele não fez nenhuma leitura, um assunto que ele desconhece. Quanto mais experiências de leitura ele tiver, mais rico será o seu processo de criação. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

A partir das atividades propostas na página 11, estimule os alunos a  produzir frases, 

utilizando as palavras escritas na camisa das crianças.  Chame a atenção para o uso 

da letra maiúscula e da pontuação e para a importância da coerência e da coesão 

durante a produção. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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p. 17 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 17. 

Sugerimos que os alunos produzam o texto coletivamente. Professor(a), aproveite sempre para mostrar as 

diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Durante a construção do texto, chame a atenção 

para o cuidado com a pontuação, com a letra maiúscula, com o parágrafo ... 

O texto, construído coletivamente, pode ser escrito em um blocão e afixado no mural. É importante que os 

alunos pintem os espaços entre as palavras para que percebam a segmentação entre elas. 

“[...] O processo de alfabetização não se resume (...) ao aprendizado do código, mas à compreensão do funcionamento do sistema da escrita que se compõe 

do entendimento das seguintes condições: 

· para que serve o texto; 

· que texto é mais apropriado em dada situação de comunicação (o gênero); 

· que recursos da língua utilizar em dada situação, em dado texto (a gramática); 

· de que forma são utilizados os recursos para atender aos propósitos comunicativos (o estilo/o uso da gramática).  

 (...) 

Os usos sociais da leitura e da escrita são, portanto, muito variados e as práticas escolares são um dos tipos de práticas de letramento que nossos alunos 

vivenciam e que podem variar, por exemplo, da leitura de um pequeno bilhete à escrita de um romance, da leitura de um problema matemático à 

construção de novas situações-problema, da leitura de uma planta ou mapa à construção de outras situações que envolvam esse tipo de letramento, isto 

sem falar do uso da internet. [...].” 

                                                                                                  LOCATELLI, Iza. Leitura e escrita 1.° e 2.°Anos. SME, 2012. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), no livro Leitura e Escrita: 1.° e 2.° Anos, da Profª Dra. Iza Locatelli, podem ser encontradas informações relevantes a respeito dos processos de 

alfabetização e letramento.  Acesse o material no portal Rioeduca (www.rioeduca.net). 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 31 

p. 32 

p. 33 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 32 E 33. 

Proponha aos alunos que elaborem, coletivamente, a carta sobre a história TROCA DE SEGREDOS. 

Nesse momento, você, Professor(a), deve ser o escriba. Estimule seus alunos a contar o que 

descobriram sobre brinquedos e brincadeiras antigas. Escreva, no quadro branco, as informações 

trazidas por eles. Organize o texto, chamando a atenção para o uso da letra maiúscula, da pontuação, 

enfatizando a importância da coerência (harmonia de sentido  em todo o texto) e da coesão (ligação 

entre  os componentes do texto).  

Proponha que (como a carta será escrita coletivamente), para preencher o envelope, o nome e o 

endereço da pessoa a quem a carta será enviada (destinatário) seja escolhido um colega pela  turma.  

No remetente, cada aluno, no seu envelope,  escreverá seu nome, seu endereço e o CEP de sua 

residência. 

Pergunte aos alunos se já escreveram ou receberam cartas. Converse com eles sobre o assunto. 

• Informe que existem vários tipos de carta (carta pessoal, carta comercial, carta de solicitação de emprego, carta do 

leitor etc). 

• Leve para a sala de aula algumas cartas (pessoais, comerciais etc) para que os alunos possam observá-las e 

perceberem as diferenças existentes. 

• Proponha que elaborem, coletivamente, uma carta de despedidas e outra de saudações. 

• Informe que a internet permite a comunicação entre pessoas de diferentes pontos do nosso planeta. 

• Trabalhe com os alunos em um computador e explore as possibilidades de uso de uma caixa de correio eletrônico. 

• Conte a eles que, em muitos lugares, a quantidade de e-mails enviados já superou a quantidade de cartas enviadas 

pelo correio. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 32 

p. 45 p. 58 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 45 E 58. 

Utilizar as preferências dos alunos como tema para a produção de um texto pode estimulá-los a produzir textos com mais facilidade e riqueza. Eles terão a 

oportunidade de expressar  suas escolhas e a forma de pensar sobre determinado assunto.  

 

No seu planejamento, inclua, diariamente, atividades de produção textual, iniciando com a elaboração de textos pequenos. Para os alunos que ainda não 

constituíram a autonomia da escrita, trabalhe com listas de suas preferências. Oriente que utilizem, quando necessário, o apoio do blocão e de outros 

recursos que devem estar, permanentemente, expostos na sala de aula. 

“O trabalho em alfabetização exige o cumprimento das dimensões que constituem a linguagem: a oralidade, a leitura, a escrita/produção textual e a 

análise linguística.” 

         cac-php.unioeste.br 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), ao trabalhar com a escrita, lembre-se da oralidade. Falar 

sobre os temas sobre os quais se escreve auxilia na organização das 

ideias a respeito do que poderá ser escrito. 

Pergunte aos alunos: 

• Onde você mora? 

• Com quem você mora? 

• Há quanto tempo você mora nessa casa? 

• Com que tipo de material a sua casa foi construída? 

• Quantos cômodos há em sua casa? 

• Na sua casa há água encanada, sistema de esgoto e luz elétrica? 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 33 

p. 70 p. 82 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 70 E 82. 

“A sala de aula deve ser um espaço aberto às diferentes linguagens assim como um lugar que possibilite reflexões sobre o uso social da escrita.  

Escrevemos com apoio da nossa memória, escrevemos para o outro quando ele não está presente, escrevemos para organizar o nosso pensamento etc. 

Escrevemos para narrar um fato, narrar uma história... Em cada um desses contextos, os objetivos do uso da escrita são variados e registrados de 

diferentes formas, em diferentes suportes, exigindo uma determinada maneira de uso e organização da língua escrita.” 

                                                                                                                                                                             http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/destaques/cadernosDeApoio/cadernoCicloProfessor.pdf 

 PÁGINA 70: As propostas de reescrever e recontar histórias, ou outros fatos presenciados na vida cotidiana, são vivências que permitem ao aluno 

desenvolver a lógica temporal em sua narrativa. Estimule seus alunos a fazer o registro da narrativa, com a ajuda de um colega. Essa é mais uma 

possibilidade para a sua eficaz intervenção pedagógica. 

 

 página 82: Estimule os alunos a relatar, coletivamente, a sequência de ações que compõem a narrativa. Proponha uma escrita coletiva dos quadrinhos 

no blocão.  Mostre aos alunos as peculiaridades da escrita.  Discuta com eles o uso da letra maiúscula, a paragrafação e a pontuação. Após a escrita 

coletiva, auxilie-os  a escrever, em sua ficha, o texto que foi criado coletivamente. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

 Professor(a), envie a história de seus alunos 

para a nossa equipe. Teremos enorme prazer 

em conhecer as produções de seus alunos e 

registrá-las nos próximos materiais 

pedagógicos.  

Encaminhar para  nazareth@rioeduca.net 

mailto:nazareth@rioeduca.net


ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 34 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

C
LIP

A
R

T 

“A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como fruto da 

construção humana na sua interação constante com o contexto natural, social e cultural.” 

                                             Adaptado de  Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : Matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília : MEC / SEF, 1998.  

Professor(a), o conhecimento matemático está presente em diversas áreas da vida cotidiana. Nesta faixa etária, é fundamental 

contextualizar os conceitos adquiridos e provocar a curiosidade, ajudando a criar uma base sólida para a aprendizagem, que só é 

possível através da real compreensão dos processos envolvidos  na construção do conhecimento.  

 

O cantinho da Matemática e a diversidade de materiais concretos, disponibilizados na sala de aula, com sua  multiplicidade de 

recursos, poderá auxiliar no trabalho com as reflexões necessárias a essa compreensão. 

 

O ensino da Matemática, nas séries iniciais, deve partir de vivências, como, por exemplo: olhar o relógio, o número de alunos da 

sala, a pontuação nos jogos, para, então, exercitar a abstração nas questões mais complexas. 

Atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e músicas são uma ótima estratégia para propor, produzir e resolver situações-

problema.  

 

O jogo “...serve para fixação ou treino da aprendizagem. É uma variedade de exercício que apresenta motivação em si mesma, 

pelo seu objetivo lúdico... Ao fim do jogo, a criança deve ter treinado algumas noções, tendo melhorado sua aprendizagem“ 

                                                      

          Adaptado de ALBUQUERQUE, Irene de. Metodologia da Matemática. Rio de Janeiro: Conquista, 1953. (p. 33)  

Os professores poderão perceber o desenvolvimento de cada aluno ao criar um ambiente favorável à comunicação e debates de ideias. Esse 

ambiente deverá fazer parte das aulas de Alfabetização Matemática, sobretudo pela forte presença da oralidade.  

Adaptado de  http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/cadernosmat/PNAIC_MAT_Caderno%201_pg001-072.pdf.p.9  



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 35 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 12, 13, 14, 15 E 19. 

 Explore os dados apresentados nos gráficos, os dias da 

semana e os meses do ano. 

 

Leia, com seus alunos, a QUADRINHA POPULAR e 

aproveite para explicar que o ano possui 12 meses, 365 

dias e 6 horas, que correspondem, aproximadamente, ao 

tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta 

completa ao redor do sol.  

 

A cada 4 anos, essas 6 horas formam mais 1 dia e, então, 

temos um ano de 366 dias, chamado de ano BISSEXTO.   

 

Devido a esse movimento do planeta Terra, os meses 

podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias. 

Professor(a), é  importante que as crianças comecem a perceber que tabelas e gráficos são formas de  organizar informações. Trabalhe coletiva e 

oralmente a atividade, explorando o número de brincadeiras de que os alunos mais gostam. 

A utilização de gráficos é importante para desenvolver o hábito da organização de dados, além de auxiliar no desenvolvimento de habilidades, como 

analisar, refletir, registrar e agrupar.  

Essa é uma ótima oportunidade de trabalhar, oralmente, com a sua turma, explorando o conceito de mais, de menos, de mais que, de  menos que. 

p. 12 

p. 13 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 19 p. 14 p. 15 

 Peça aos alunos para identificar, em calendários diversos, os dias, os meses e o ano.  

 Confeccione, com eles, o calendário do mês que se inicia. Leve-os a perceber a organização sob a forma de tabela, relacionando colunas e linhas.  

O calendário deve ficar em local visível e servir de referência para os alunos nas suas atividades diárias. Proponha que os alunos registrem, no 

calendário, fatos importantes, eventos, aniversários etc.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 12, 13, 14, 15 E 19. 

Professor(a), lembre-se de que o trabalho com material concreto é fundamental. Por essa razão, o Cantinho da Matemática deve ser, 

permanentemente, utilizado pelas crianças e enriquecido com materiais novos. As réplicas de cédulas e moedas em sala de aula facilitam o 

conhecimento do Sistema Monetário Brasileiro. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 18 p. 84 p. 83 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 18, 83 E 84. 

 A partir das situações-problema, os alunos devem ser estimulados a realizar os cálculos, utilizando-se de diferentes estratégias e recursos para descobrir 

as respostas.  Essa atividade poderá ser resolvida, em  grupo ou em duplas, de forma colaborativa. 

Auxilie seus alunos a identificarem as cédulas do real que expressem a quantia que Henrique juntou para comprar os brinquedos. 

Crie um ambiente de escuta e de debate para que os alunos possam comparar suas respostas,  tirar suas dúvidas e mostrar o que já aprenderam. 

“É importante que as estratégias individuais sejam estimuladas. São elas que possibilitam aos alunos vivenciarem as situações matemáticas, articulando 

conteúdos, estabelecendo relações de naturezas diferentes e decidindo sobre a estratégia que desenvolverão. A socialização dessas estratégias, com toda a 

turma, amplia o repertório dos alunos e auxilia no desenvolvimento de uma atitude mais flexível frente à resolução de problemas.”  
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: operações na resolução de problemas / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2014. 

Professor(a), encontra-se disponível, na Sala de Leitura, material elaborado pela MULTIRIO, que pode auxiliá-lo na ampliação das 

atividades. Trata-se da Série “Ideias e Caminhos: Matemática sem segredos”.  A dinamizadora é a Profª Drª Beth Ogliari, da UFRJ. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE  
 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 36 p. 35 p. 34 

p. 38 

p. 37 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 34, 35, 36, 37 E 38. 

Professor(a) explore, oralmente, o número de pontos que o Vovô e seus amigos fizeram no torneio de videogame.  

Chame a atenção dos alunos para a comparação dos números maiores que 100 e menores  que 500. 

Estimule-os a preencher a tabela com os números que estão faltando e a localizar os pontos do Vovô, do Daniel e do Vinícius. 

 O MATERIAL DOURADO deve fazer parte do acervo da sala de aula. O uso desse material, sob a sua orientação, 

Professor(a), se constituirá em  facilitador da aprendizagem para o desenvolvimento de conceitos, como, por 

exemplo, dobro e triplo. 

Os desafios também são formas de propor a resolução de situações-problema de maneira lúdica e colaborativa, 

principalmente, se forem trabalhadas em grupo.  

É fundamental que você, Professor(a), utilize o MATERIAL DOURADO e o QUADRO VALOR DE 
LUGAR – QVL, a fim de destacar as diferentes representações, a decomposição e a composição 

dos números maiores que 100. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 39 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 39 E 40. 

Professor(a), é conveniente ter, na sala de aula, um relógio, em local visível, e utilizá-lo de modo 

que os alunos percebam a sequência das horas, de acordo com os fatos diários e o tempo 

necessário para  a sua execução. 

 

•  Construa um RELÓGIO ANALÓGICO com os alunos. 

•  Explore as possibilidades de registro do tempo. 

•  Compare o registro analógico com as formas de registro do RELÓGIO DIGITAL. 

 

 As UNIDADES DE MEDIDAS DE TEMPO estão presentes nas práticas cotidianas. Explore-as,  com 

as crianças, em diferentes situações. 

O trabalho com o registro de tempo envolve mais do que  ler e marcar horas nos relógios.  

Nessa atividade, ele deverá desenvolver o conceito de minuto, hora e dia. 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 40 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 50 

p. 51 p. 52 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 50, 51 E 52. 

O papel quadriculado, para a reprodução de formas e linhas, deve ser bastante utilizado para que as crianças 

construam, de forma lúdica, o conceito de escala.  

Auxilie seus alunos a identificar o desenho do peixe na malha quadriculada. 

Explique que as linhas e colunas ajudam a localizar parte  do desenho, como o olho do peixe que está ocupando 

a casa F5. Incentive-os a reproduzir o peixe na malha quadriculada. Explique que, nesse caso,  farão a redução do 

desenho, já que a malha quadriculada  que eles vão desenhar é  menor. 

O TANGRAM é um excelente recurso, utilizado em Matemática, para a constituição de diferentes conhecimentos: figura, forma, área etc. No caso dos 

anos iniciais, já sabemos que a ludicidade facilita a aprendizagem. Assim, os alunos, de forma lúdica, podem criar figuras e descrevê-las ou transformá-

las em personagens de uma história. A concentração, o conhecimento das cores e a comparação das formas podem ser desenvolvidas a partir da criação 

de jogos e da utilização, inclusive, de softwares livres. Caso sua escola disponha de laboratório de informática, utilize sempre esse espaço privilegiado de 

aprendizagem. A Sala de Leitura também pode se constituir em espaço privilegiado para estudo e pesquisa. 

Disponibilize um TANGRAM para que os alunos possam recortar e 

manipular suas peças.  

Pergunte a eles: 

• Qual o nome deste quebra-cabeça? 

• Vocês já brincaram com o TANGRAM? 

• As peças do TANGRAM lembram a forma de que figuras geométricas?  

• Quantas figuras geométricas compõem o TANGRAM? 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 55 

p. 53 

p. 54 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 53, 54 E 55. 

Professor(a),  

•  Peça aos alunos que tragam embalagens vazias para a sala de aula.  

• Contribua com embalagens variadas, algumas de forma piramidal e outras em cone 

(chapéus de festa de aniversário, por exemplo).  

• Junte a essas embalagens figuras planas (círculos, quadrados, retângulos...).  

• Providencie também algumas bolas de diferentes tamanhos.  

• Divida a turma em grupos e distribua algumas figuras planas, uma bola e algumas 

embalagens. Solicite aos alunos que organizem as figuras em dois grupos: planas e 

não planas.  

• Peça a eles que explicitem as diferenças entre os dois grupos.  

• Monte com eles caixas de diferentes tamanhos. Assim,  perceberão a diferença 

entre as formas planas e as espaciais, por meio do volume que apresentam. Peça que 

identifiquem, por meio do tato, as arestas. 

O trabalho com as figuras planas deve preceder o trabalho com os sólidos geométricos, uma vez que os alunos deverão distinguir, 
nas  faces das formas espaciais, as figuras planas.  
 
Consideramos importante que os alunos sejam orientados a perceber as semelhanças entre os objetos da vida cotidiana e a 
representação de suas formas e faces na perspectiva da planificação. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 77 p. 56 

p. 85 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 56, 77 E 85. 

É importante  que o trabalho em Matemática seja sempre realizado a partir das vivências do aluno. Iniciar o ensino dos algoritmos, por meio de 

situações-problema, torna esse conhecimento mais significativo. Ressaltamos a importância da discussão, com os alunos, das ideias de adição ou de 

subtração que devem estar presentes na resolução de situações-problema. 

 PÁGINAS 56 E 77: As atividades aqui indicadas 

propõem não só a realização do cálculo, mas 

também se constituem em oportunidade de 

utilização das tabelas, já que os alunos precisarão 

recorrer a elas para pintar o desenho. 

 PÁGINA 85: Converse sobre o uso da calculadora. Ela pode contribuir para que o aluno utilize a 

notação correta, além de permitir a conferência dos resultados. O fato de que os alunos podem 

errar, ao utilizar a calculadora, também deve ser explorado, valorizando a possibilidade de se fazer 

estimativas e de se utilizar o cálculo mental. 

 

Nessas atividades, o aluno poderá descrever sua estratégia de resolução de problemas. 

Que tal, Professor(a), sugerir aos alunos que construam situações–problema para serem resolvidas 

pelos colegas? 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 72 

p. 71 

CADERNO DO ALUNO PÁGINAS 71 E 72. 

PÁGINA 71: Professor(a), chame a atenção dos alunos para a organização das cadeiras no estádio de 

futebol. Peça para que contem a quantidade de linhas e de colunas. Explique que, para saber quantas 

cadeiras estão no setor azul, basta multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. 

 

O MATERIAL DOURADO deve fazer parte do acervo da sala de aula. O uso desse material, sob a sua 

orientação, se constituirá em um facilitador da aprendizagem para o desenvolvimento de conceitos, 

como, por exemplo, de dobro e de metade. 

PÁGINA 72: Apresente a seus alunos a ideia combinatória da multiplicação. 

Leve-os a perceber que, para cada short, há três tipos de blusas possíveis de serem 

combinadas para produzir três tipos de uniformes diferentes. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 73 p. 74 p. 75 p. 76 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  73, 74, 75 E 76. 

 O uso do material de contagem é fundamental para o entendimento da operação de  multiplicação. Auxilie seus alunos a reproduzir a situação 

apresentada, utilizando esse material. Registre sempre, coletivamente, as descobertas. Estimule-os a agrupar, de diferentes maneiras,  quantidades 

iguais.  

 

No primeiro momento, registre a situação por meio da adição, de modo que eles possam identificar  a multiplicação como  adição de parcelas iguais 

(inclusive a representação retangular) e combinatórias, a partir do uso de material concreto e de situações do cotidiano.  

 

Trabalhe a operação inversa da multiplicação. Explique que a operação inversa da multiplicação é a divisão. E que, para se verificar se o resultado da 

multiplicação está correto, é só dividir o número de sanduíches pela quantidade de bandejas.  
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

p. 86 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 86. 

 Utilizando o MATERIAL CUISENAIRE, estimule seus alunos a comparar as barrinhas.  

     Escolha, tendo como parâmetro de comparação o comprimento da barra, 

• uma barra maior que a barra azul ; 

• uma barra maior que a barra verde-clara; 

• uma barra menor que a barra amarela; 

• todas as barras menores que a barra amarela. 

     Explore a adição de barrinhas iguais para formar uma maior. 

     Pergunte: 

• Quantas barras brancas são necessárias para formar uma barra do mesmo tamanho que 

a vermelha? 

• Quantas barras brancas são necessárias para formar uma barra do mesmo tamanho da 

verde-clara? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=3570 

Professor(a), trabalhar, com seus alunos, as barrinhas do MATERIAL CUISENAIRE, auxilia na construção e compreensão da multiplicação como uma 

adição de parcelas iguais.  

Trabalhando com materiais variados (papel quadriculado, grãos, palitos), explorando jogos e situações diversas, os alunos poderão, aos poucos, construir 

e registrar os fatos fundamentais que compõem a operação da multiplicação.  
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Professor(a), converse com os alunos sobre as placas de trânsito e seus significados.  

     Explique às crianças que  

• as placas são excelentes exemplos de textos não verbais pois transmitem mensagens sem o uso da 

escrita; 

• as ruas são locais onde existe fluxo de veículos e  pessoas  e que nelas encontramos sinalização para 

orientar pedestres e 

motoristas a respeito das normas de trânsito; 

• a faixa de segurança é o local indicado para o pedestre atravessar a rua; 

• os semáforos possuem sinais luminosos de cores diferentes. No verde, o motorista pode passar 

livremente, no amarelo o motorista deve ficar preparado, pois é um aviso de que o sinal ficará 

vermelho. O sinal vermelho significa que o motorista não pode passar, tendo que esperar ficar verde 

de novo para prosseguir. 

• existe também o semáforo para os pedestres na cor vermelha, indicando que o pedestre deve ficar 

parado, e na cor verde, indicando o momento em que o pedestre pode atravessar a rua. 

“É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um 

plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, 

prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

Explicação, compreensão, intervenção são processos que requerem um conhecimento que vai além da descrição da realidade e mobiliza competências 

cognitivas para deduzir, tirar inferências ou fazer previsões a partir do fato observado.” (BRASIL, 2000, p.76).  

p. 21 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 21. 
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p. 21 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 21. 

Converse com as crianças sobre a lei que registra a obrigação de todas as pessoas, que estão 

no carro, usarem cinto de segurança. 

 

Explique que, ao utilizar nosso sistema de transporte de ônibus, devemos tomar certos 

cuidados, como: 

• respeitar a ordem na fila; 

•  manter-se afastado do meio fio; 

• esperar que o veículo pare completamente antes de embarcar ou desembarcar; 

• ao embarcar, procurar  sentar-se ou segurar, firmemente, nos apoios. 

• não distrair o motorista com conversas e brincadeiras; 

• respeitar o motorista, o cobrador e os demais passageiros; 

• ceder seu lugar para pessoas com deficiências, gestantes ou pessoas idosas; 

• sempre depois de descer de um veículo, aguardar que ele se afaste para atravessar a rua. 

      

Proponha que os alunos criem placas para sinalizar o ambiente escolar. 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 48 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Habilidades de Ciências, História e Geografia  podem ser desenvolvidas de modo interdisciplinar  

 

p. 20 

Professor(a), estimule seus alunos a observar e descrever as características do ambiente e dos percursos que 

realizam para ir à escola, além dos que realizam fora do espaço escolar.  

Explore a leitura de imagem, a identificação e a comparação de percursos, a criação de hipóteses e a estimativa de 

distância (mais longo, mais curto). 

Converse com eles sobre os pontos de referência. Explique que PONTOS DE REFERÊNCIA servem para nos 

orientar. Por exemplo: uma árvore muito florida, um mercado, uma praça etc.  

Aproveite a atividade e peça às crianças para reconhecer as paisagens da sua rua e do seu bairro, além dos 

problemas ambientais existentes em sua comunidade. O importante é que descubram possíveis soluções para 

esses problemas através das suas próprias ações como, por exemplo, jogar lixo na lixeira,  economizar água, não 

pichar muros e prédios... 

A relação de afetividade com o bairro em que residem é fundamental para preservá-lo. 

Professor(a), convide os responsáveis para compartilhar as descobertas dos alunos. 

 Professor(a), 

• Reproduza, com o giz, pequenos percursos, no pátio da escola. 

• Convide os alunos a explorarem esses caminhos, medindo o percurso com passos (dois alunos fazem o mesmo percurso e contam os passos). 

• Repita o mesmo procedimento utilizando a trena.  

• Compare as medidas padronizadas com as medidas não padronizadas. 

• Realize o registro coletivo da vivência e sistematize os conhecimentos construídos. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 20. 
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Para mais informações sobre o Aedes,  acesse  http://portal.fiocruz.br/ 

Sobre a dengue, sugerimos que pergunte aos alunos: 

• Alguém da turma já teve ou conhece uma pessoa que tenha tido Dengue? 

• Como se sente quem contrai  Dengue? 

• O que fazer se estiver com os sintomas de Dengue? 

• Uma pessoa com suspeita de Dengue deve procurar um serviço de saúde? Por quê? 

• Quais são os exames que precisamos fazer se estivermos suspeitando estar com Dengue? 

• Vocês sabiam que o mosquito Aedes se prolifera até mesmo no inverno? 

• Que locais o Aedes coloca seus ovos?  

• Como podemos evitar que o  Aedes deposite seus ovos em água parada acumulada em pneus, vasos de plantas, caixas d'água abertas? 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 2.º BIMESTRE 

TEMA EM DESTAQUE: COMBATE AO Aedes 

Habilidades de Ciências, História e Geografia  podem ser desenvolvidas de modo interdisciplinar 

 

 Professor(a),  continuamos  a destacar a importância de que as doenças (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA e FEBRE AMARELA)  transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti sejam discutidas com as crianças e que as medidas profiláticas sejam permanentemente relembradas e colocadas em prática.  

 

As discussões a respeito da dengue e das demais doenças transmitidas pelo Aedes, aliadas ao trabalho com portadores textuais,  podem alcançar 

resultados significativos.  

 

Informativos sobre as doenças podem e devem ser apresentados, com  dicas  para eliminação do mosquito e a respeito dos sintomas das doenças. 

Reiteramos a necessidade de  conversar com os alunos  sobre hábitos de higiene e os cuidados necessários na sua  vida familiar.  
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p. 41 

p. 42 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 41 E 42. 

Há muito tempo, os humanos já transformam, por meio do trabalho, vários 

elementos presentes na natureza em alimentos, ferramentas, roupas e moradias. 

Sabemos que o trabalho é importante na vida das pessoas. O mundo do trabalho 

vem mudando, ao longo do tempo, de acordo com as necessidades da sociedade. 

 

Professor(a), sugerimos explicar aos alunos que  

• além da família, dos professores, dos funcionários da escola e dos amigos e 

conhecidos, muitas outras pessoas 

participam de nossa vida por meio de seu trabalho; 

• o trabalho é fundamental para a continuidade da vida e da sociedade; 

• as pessoas que trabalham na escola podem apresentar as suas atribuições 

enquanto funcionários (lembre-se de destacar a importância de cada profissional 

para o bom andamento da escola); 

• existem outros profissionais que eles conhecem no seu dia a dia, e quais as funções 

de cada um e como contribuem para a comunidade em que vivem. 
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As crianças podem descrever, coletivamente, um dia de trabalho na sua própria “profissão” de estudantes. Essa atividade pode ser registrada por você, 

Professor(a), no blocão, e elas podem anotar em seus cadernos. 

Individualmente, podem também registrar, no caderno, as atividades que desempenham em casa. Por exemplo: arrumar a cama, guardar o material 

escolar, ajudar os adultos etc. 

Proponha os alunos que realizem uma entrevista.  

Reflita com eles sobre as perguntas que poderiam fazer, o que gostariam de saber a respeito dos profissionais e suas funções.   

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 41 E 42. 

p. 41 p. 42 

Professor(a), você pode consultar ainda 

a proposta de aula descrita no link  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fic

haTecnicaAula.html?aula=25229 
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Sugestão de site que pode ajudar você com informações sobre tipos de moradias  indígenas: 

https://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/casas 

Professor(a), converse  sobre o fato de que a casa em que se mora revela, muitas vezes, o modo de ser dos habitantes. O local onde fica, o modo 

como foi construída, as reformas sofridas, tudo isso pode estar relacionado à vida dos que fizeram dela um lar.  

A história de uma casa faz parte da história da família que nela mora. Muitas pessoas, ao contarem a história da sua vida, falam da casa onde 

moram ou de outras casas em que moraram e viveram momentos de alegria ou de tristeza com a família, os vizinhos, os amigos... 

Aproveite esse momento e explique  que nem todas as pessoas possuem casa própria ou podem pagar o aluguel de uma casa, principalmente nas 

grandes cidades, onde há, até mesmo, pessoas morando nas ruas.  

Solicite que produzam um texto, ressaltando o que foi possível aprender, após os debates sobre o tema moradias. O referido trabalho  poderá ser 

produzido individualmente ou de forma coletiva.  

Durante a elaboração do texto, você deverá observar os alunos, para ser capaz de identificar os níveis de escrita já consolidados. 

Ao final da atividade, se o trabalho foi feito individualmente, socialize as produções e peça que cada um apresente a sua produção. 

Quando todos tiverem apresentado, afixe os trabalhos no mural da sala de aula.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Adaptado de http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 57 E 58. 
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p. 57 

p. 58 

Professor(a), chame a atenção dos seus alunos para as imagens de moradia apresentada no caderno  

pedagógico.  

Peça-lhes que descrevam o que estão vendo.  

Depois, pergunte: 

• Todas as pessoas possuem casa para morar?  

• Todas as casas são iguais? Todas são construídas com o mesmo material?  

•Por que todos precisam ter um lugar para morar? 

Explore os diferentes tipos de residência (casas térreas ou sobrados, apartamentos, casas de madeira 

ou de tijolo, oca etc).  

Explique que cada espaço interior tem a sua funcionalidade e que a moradia é um espaço de 

convivência familiar. 

Converse com seus alunos sobre o lugar onde vivem, brincam, relacionam-se com outras pessoas etc 

Dê oportunidade para que falem sobre o tipo de moradia mais comum no lugar em que vivem. Cuide 

para que haja respeito em relação às colocações, valorizando as diferenças, sem preconceito nem 

discriminação. 

Professor(a), lembre-se de que um dos objetivos apresentados nas Orientações Curriculares de 

Geografia é “Compreender a importância do respeito às diferenças” e que a Roda de Leitura deve ser 

um momento propício para discutir essa questão. 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 57 E 58. 
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p. 59 

p. 60 

Sugestão de site que  irá ajudar  você, 
Professor(a), com informações sobre 
alimentação saudável e sustentável: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pr
ofunc/alimet_saud.pdf  

Professor(a), converse com as crianças sobre  princípios básicos que caracterizam uma 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 

 

Explique, por exemplo, que 

• é importante consumir diferentes tipos de alimentos, pertencentes aos diversos grupos 

(construtores, energéticos, reguladores);  

• a qualidade dos alimentos precisa ser observada; 

• não se deve comer nem mais nem menos do que o organismo necessita.  

Você pode perguntar ainda: 

• Quantas refeições vocês fazem por dia? 

• Vocês já se perguntaram por que precisamos comer? 

• Por que os alimentos são importantes para a nossa vida? 

• O que acontece se uma pessoa comer muito? 

• O que acontece se uma pessoa comer pouco? (Estimule-os a refletir sobre as pessoas que não 

têm o que comer). 

• Os alimentos têm o poder de beneficiar ou de prejudicar nossa saúde? 

• Quais os alimentos  que devemos comer para evitar doenças? 

Explique que o alimento é condição essencial, imprescindível para a manutenção de uma vida 

saudável. Sem uma alimentação em quantidade necessária e variedade apropriada, o organismo não 

se desenvolve de forma adequada e nem dispõe de resistências (reservas nutricionais) para lutar 

ativamente contra doenças. 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 59 E 60. 
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