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Prezado Professor,  Prezada  Professora, 

Considerando o terceiro bimestre e a proximidade do final do ano letivo, ratificamos que se torna imprescindível, inadiável,  a necessidade de que cada 

aluno, individualmente, seja acompanhado, a fim de que suas dificuldades específicas, no que se refere ao processo de alfabetização, sejam superadas. 

  

O seu planejamento, Professor(a), deverá atender  às diferentes necessidades de aprendizagem de cada aluno. As atividades diárias diversificadas,  a 

recuperação paralela e o reagrupamento merecem atenção especial.   Para o êxito dessa empreitada, é fundamental o planejamento.   

 

Vale a pena ressaltar que a contextualização das aulas, o uso de materiais concretos, a ênfase na ludicidade, o trabalho em pequenos grupos, assim 

como a atividade de leitura em voz alta e as atividades dirigidas de escrita, vão contribuir, efetivamente, tanto para o desenvolvimento global do aluno 

quanto para a avaliação que precisa ser realizada cotidianamente. 

 

“[...] avaliar, para identificar conhecimentos prévios; avaliar, para conhecer as dificuldades e planejar atividades adequadas; avaliar 

para verificar o aprendizado e decidir o que precisa ser retomado; (...) avaliar, para verificar a utilidade/validade das estratégias de 

ensino; avaliar as estratégias didáticas para redimensionar o ensino (Adaptado de BRASIL, 2012, P. 19).” 
Atenciosamente, 

Equipe de Alfabetização – E/SUBE/CED 

A respeito da heterogeneidade de alunos/atividades em sala de aula,  recomendamos a leitura  e análise do caderno 7, Ano 2,  

do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa,  

disponível em http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/ Formacao/Ano_2_Unidade_7_MIOLO.pdf  
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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. 
• Perceber o ritmo, a fluência e a entonação da leitura. 

 
Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das estratégias de 

seleção, antecipação, verificação e inferências. 

• Interpretar textos com ou sem auxílio de materiais gráficos diversos. 
• Antecipar o assunto de um texto a partir do título, subtítulo e imagem. 
• Reconhecer o assunto de um texto lido ou ouvido. 
• Localizar informações explícitas em um texto. 
• Inferir uma informação implícita 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. 
• Narrar fatos, expressando noções de temporalidade e causalidade. 

Reconhecer  e compreender a diversidade na forma de falar. 
• Reconhecer e compreender as variantes linguísticas (regionais e sociais) e os registros (formal e informal) em 

situações de interlocução oral e escrita do cotidiano. 

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 determinado 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 dos 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 de reescritura do próprio 
texto, com observância à adequação ao leitor, aos objetivos 

propostos, à ortografia, à pontuação e à concordância. 

• Distinguir e empregar sinais de pontuação: ponto final, de interrogação, de exclamação, vírgula, travessão, dois 
pontos. 

• Reconhecer a adequação da grafia de uma palavra.  
• Reconhecer e utilizar recursos coesivos em produções individuais e/ou coletivas. 
• Identificar e relacionar, adequadamente, artigos/pronomes/substantivos /adjetivos /verbos. 

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.  

 

• Reconhecer a dúzia como grupo de doze objetos. 

• Agrupar quantidades, utilizando materiais concretos para dar suporte à contagem. 

• Aproximar números para a dezena mais próxima. 

• Identificar onde há mais, menos e igual quantidade, relacionando a quantidade de objetos ao número de 
elementos apresentados. 

• Enumerar até 500. 

• Identificar a dezena como agrupamento de 10 unidades, a centena como agrupamento de 10 dezenas ou de 
100 unidades e a unidade de milhar como agrupamento de 1 000  unidades,  de 100  dezenas  ou de 10 
centenas. 

• Reconhecer, no sistema de numeração decimal, o princípio do valor posicional. 

• Localizar números naturais na reta numérica. 

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

• Usar os sinais convencionais (+, - , = ) na escrita das operações de adição e de subtração. 
• Utilizar os algoritmos da adição e da subtração, com e sem reserva/recurso. 
• Realizar cálculo mental. 

• Utilizar estimativas  para   avaliar  a  adequação   de   um  resultado   e  utilizar a calculadora para desenvolver 
estratégias de verificação e controle de cálculos. 

Reconhecer e compreender o significado da 

multiplicação como adição de parcelas iguais (inclusive a 
representação retangular) e de sua ideia combinatória. 

• Utilizar 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. 

Reconhecer e compreender a divisão como repartição em partes iguais 
e como subtrações sucessivas  

(ideia de medida). 

• Identificar as ideias de divisão, como repartição em partes iguais e como subtrações sucessivas (ideia de 
medida), a partir de material concreto e de situações cotidianas. 

• Utilizar o algoritmo da divisão com divisor até 4 (exatas). 

• Utilizar os sinais convencionais (÷, = ) na escrita de operações. 

• Explorar as noções de metade (meio), terça parte e quarta parte, relacionando-as às divisões por 2, 3 e 4. 

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

apropriados. 

• Realizar medições com unidades padronizadas e estabelecer relações  entre as medidas encontradas e as 
unidades de medida utilizadas.  

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE MATEMÁTICA - OBJETIVOS E HABILIDADES 

3.° BIMESTRE / 2017 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 
 
 
 

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. 
 

Reconhecer o tratamento diferenciado de pessoas e o preconceito que essa 
atitude representa, a partir de situações do cotidiano escolar. 

 
Relação de sucessão, duração e simultaneidade. 

 
 

• Observar o espaço social de grupos, como os dos povos indígenas e dos quilombolas. 
• Identificar, nas relações sociais, a importância da convivência e do respeito entre diferentes 

grupos sociais. 
• Perceber a diversidade como condição essencial para uma convivência construtiva e 

solidária. 
• Desenvolver atitudes que nos levam à construção de um mundo mais justo e solidário. 
• Aprender a respeitar as pessoas e aceitá-las como são. 
• Aceitar as diferenças e valorizá-las. 
• Perceber, comparar e quantificar noções de sucessão e de duração, percebendo a 

simultaneidade de acontecimentos significativos. 
• Diferenciar os múltiplos instrumentos de contagem de tempo utilizados pela sociedade ao 

longo da história. 

 
Compreender a importância do respeito às diferenças. 

 
Valorizar práticas de cooperação no cotidiano. 

 
Ampliar a capacidade de representação cartográfica do cotidiano. 

 
 

• Perceber a importância/beleza das diferenças entre as pessoas. 
 

• Estabelecer relações entre o posicionamento de diversos  objetos à luz de um ponto 
referencial. 

 

 
Perceber a natureza como espaço/casa  dos seres humanos e de outras 

espécies. 
 

Perceber que os seres vivos podem ser classificados de diferentes maneiras, 
dependendo do critério utilizado. 

 
Reconhecer que os seres vivos se relacionam entre si e também com  

o meio em que vivem. 

 
 
 

• Observar o ambiente a sua volta como o ambiente de diferentes seres vivos. 
• Agrupar os seres vivos utilizando critérios próprios. 
• Observar que os seres vivos se relacionam entre si e que dependem uns dos outros. 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E 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 (3ª 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 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Segundo Paulo Freire (1988, p.80): Quando pensamos em leitura, logo nos vem à mente a ideia de atividade mecânica de decodificação de signos. No 

entanto, ler é mais que isso, é atribuir um significado ao texto, seja ele verbal ou não verbal, o qual é entendido como processo e não como produto, já 

que é construído na interação com os demais sujeitos do grupo. Além do mais, a leitura é uma forma de percepção posto que ela não se reduz ao texto, 

mas também à realidade, ao mundo que nos rodeia, que foi, inclusive, objeto de nossas primeiras leituras.  

Professor(a), leia a história para seus alunos, criando um ambiente agradável e convidativo à 

escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que elas olhem 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 antecipar as emoções 

que tiveram da primeira vez. Isso revela que a criança que escuta muitas histórias pode 

construir um saber sobre a linguagem escrita.  

 Professor(a), como sabemos, a diagnose sobre o 

que as crianças sabem ou não sabem deve servir 

para o planejamento das estratégias didáticas. 

Sugestões de leitura: 

“O que sabe quem erra - Reflexões Sobre 

Avaliação e Fracasso Escolar ”, de autoria de 

Maria Tereza Esteban.  
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Comentar sobre o que leu ou ouviu ajuda a atribuir sentido ao texto. Ao ouvir uma história, o 

aluno a interpreta com base em seus conhecimentos de mundo e de outros textos, do que sabe 

e conhece do gênero ou do autor, do que antecipou durante a leitura. Quando ouve outras 

interpretações sobre o mesmo texto, ele passa a considerar diferentes pontos de vista e revê os 

seus, modificando-os, ampliando-os ou reforçando-os.  

Considerar o que um colega compreendeu, que caminho percorreu para chegar àquela 

conclusão e localizar qual parte da leitura possibilitou sua análise, ajuda-o a buscar sentido, a 

entender melhor o conteúdo e a ampliar sua própria interpretação sobre aquele texto e sobre 

outras leituras. 

(novaescola.org.br/conteudo/136/a-importancia-da-leitura-em-sala-de-aula-para-a-fluencia-leitora) 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), antes de ler  o texto “KABÁ DAREBU”, sugerimos que peça aos alunos que observem as imagens, de modo a anteciparem o assunto. Por 

meio da cultura indígena que a história retrata, os alunos poderão refletir sobre a diversidade cultural, uma das características do nosso país. 

Aproveite para trabalhar outras tradições dos povos indígenas, como alimentação e vestuário. 

É importante que o aluno conheça um pouco da vida do autor indígena Daniel Munduruku, que se dedicou a escrever sobre o seu povo.  

O riquíssimo folclore brasileiro é resultado da miscigenação entre indígenas, portugueses e africanos, além de ter recebido influência de imigrantes das 

mais diversas partes do mundo.  

No Brasil, no dia 22 de agosto, como sabemos, comemoramos o Dia do Folclore. Consideramos que o objetivo da comemoração é valorizar as  histórias e 

os personagens  que fazem parte do nosso folclore.  

Luís da Câmara Cascudo, nascido em 1898, é considerado o grande estudioso do folclore brasileiro.  

Professor(a), que tal sugerir uma pesquisa sobre esse autor? 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 2 e 3  

p. 3 p. 2 
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), comece explorando o título da história, Kabá Darebu. Estimule os alunos a falar o que pensam a 

respeito do título.  Se possível, leve um exemplar do livro para que eles possam ver e manusear. 

Explique, por exemplo, que 

•Kabá Darebu é o nome de uma criança indígena. É ela quem  narra a história. Portanto,  o narrador-personagem; 

•o povo munduruku vive em diferentes regiões do Brasil: nos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso; 

• a Floresta Amazônica  é  considerada a maior Floresta Tropical do Mundo;  

•nessa floresta, há  muitas árvores de grande porte e animais diversos como macacos, cobras, tucanos, pica-paus e 

roedores; 

•  ancestrais  são  antepassados: pai, mãe, avô, avó, bisavô etc.; 

• assim como variam os tipos de casa entre os não indígenas, também há grande variedade nas moradias dos 

diferentes povos indígenas; 

Aproveite  para debater o significado das seguintes afirmações:  

“A gente trata os animais como um parente nosso. É desse jeito que a gente cuida da natureza que nos rodeia.”   

“Essas histórias nos ensinam a amar a Terra, nossa Mãe.” 

p. 4 

p. 6 

p. 5 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 4, 5, e 6  

Professor(a), para organizar suas observações sobre cada criança, sugerimos que faça uso de portfólios e/ou de cadernos de registro em que a evolução de 

cada uma possa estar registrada e possa ser avaliada em intervalos semanais, mensais ou bimestrais. Os registros, certamente, poderão auxiliar você em 

seu trabalho pedagógico, a fim de planejar/replanejar as ações/atividades. 
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SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

“Trabalhar os usos e funções sociais da escrita implica, em primeiro lugar, trazer para a sala de aula e disponibilizar, para observação e manuseio dos 
alunos, muitos textos, pertencentes a gêneros diversificados, presentes em diferentes suportes. Implica também orientar a exploração desses materiais, 
valorizando sempre os conhecimentos prévios do aluno, possibilitando a ele fazer deduções e descobertas, ao mesmo tempo em que você, Professor(a), 
socializa informações desconhecidas.” 

portal.mec.gov.br 

Professor(a), sugerimos que converse com as crianças sobre o texto que será trabalhado na LITERATURA DE CORDEL. 

•   Realize, por exemplo, a leitura expressiva, para que eles percebam a entonação adequada à construção de sentidos. 

• Chame a atenção para o título, o nome do autor e as características do texto: versos, estrofes e rimas.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 17, 18, 19 e 20  

• Explore os conhecimentos prévios dos estudantes.  

• Pergunte a eles se já ouviram outras histórias do Curupira. Deixe que contem o que já sabem sobre esse personagem. 

• Visite a Sala de Leitura com eles e sugira a escolha de livros que contem a história do Curupira. 

p. 17 p. 18 p. 20 p. 19 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), leia para seus alunos, o poema O casamento da Cuca, convidando-os a acompanhar a leitura.  

Explore, com eles, as características do poema. Consideramos importante ressaltar que se trata de um texto 

literário, composto de versos e estrofes. Lembre-se de ressaltar, também, a estrutura do poema. 

Destaque as rimas encontradas. Elas podem garantir oportunidades significativas de trabalho com a prosódia e a 

entonação, dimensões presentes nesse gênero textual. 

Apenas para relembrar: prosódia é a pronúncia  regular das palavras, com a devida acentuação (Mini Aurélio). 

•   Explore as expressões populares contidas no poema. 

•   Explique às crianças que as expressões populares podem ter significados diferentes em cada região do Brasil e 

que elas são criadas pelo povo. Algumas costumam ter  existência curta, enquanto outras resistem ao tempo, 

sendo faladas até os dias de hoje.  

•   Proponha aos alunos que pesquisem outras expressões populares e seus significados. 

•   Exponha, no mural da sala de aula, os trabalhos realizados pelas crianças. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 30, 31, 32 e 34  

p.30 

p.32 

p.31 

p.34 Sugerimos que você, Professor(a), faça sempre a primeira leitura do texto, mostrando o ritmo, a entonação e as pausas 

adequadas. Sempre chame a atenção para o título do texto, o nome do autor e as características do gênero textual. 

Explore, também, as características que aparecem na Música da Cuca. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Ler em voz alta, comentar e discutir o conteúdo dos textos, conversar sobre os possíveis usos dos textos apresentados, 

pode contribuir para que o aluno desenvolva atitudes favoráveis à leitura e à compreensão do texto lido.  

Ressaltamos, mais uma vez, a importância de trabalhar o texto, buscando explorar as informações explícitas e implícitas. 

Professor(a), 

• converse com os alunos sobre as ideias principais  do texto O Nascimento Das Estrelas; 

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

•   mostre às crianças a estrutura da narrativa (introdução, desenvolvimento e desfecho); 

•   chame a atenção, na leitura do texto, para o uso da letra maiúscula e da pontuação e discuta esses usos; 

•   estimule o uso do dicionário.  

Mais uma vez, reiteramos a importância de que o aluno desenvolva habilidades de organização do texto. 

Faça, novamente, a leitura do texto, para que as crianças percebam a ordem dos acontecimentos. 

Essa atividade pode ser desenvolvida individualmente, em duplas ou em pequenos grupos, sempre com a sua mediação, 

de modo a permitir que as intervenções sejam realizadas durante o processo de elaboração da escrita,  sempre 

apoiando e valorizando descobertas e conquistas. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 41, 42, 43 e 44  

p. 41 

p. 42 

p. 43 

p. 44 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

“No início do processo, uma atividade que contribui para o aprendizado da orientação e do alinhamento convencionais é a leitura em voz alta pelo 

professor ou pela professora, assinalando com o dedo ou com uma régua (na lousa ou no quadro) as linhas dos textos que lê, para que os alunos 

observem a direção da leitura. Nesse caso, os alunos têm um modelo e uma oportunidade de observarem a relação existente entre o que se lê e os 

signos escritos presentes no texto. Progressivamente, os alunos deverão ganhar autonomia, lendo por conta própria textos que ocupam linhas inteiras 

ou que se organizam em colunas, além de poemas de diferentes configurações.”   

                                                                                                                                                                                                                                           portal.mec.gov.br 

• Pergunte aos alunos se  conhecem esta receita e se já comeram bolo de fubá. 

• Proponha que pesquisem, em casa, outras receitas, com seus familiares. 

• Convide-os a montar o livro de receitas da turma. 

• Lembre a eles que não se deve preparar, sem a presença de um adulto, receitas cujos ingredientes precisem ser 

levados ao fogo. É sempre muito perigoso!!! 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 48  

Leia, com seus alunos, a receita do “Bolo de fubá cremoso”. Explore os ingredientes e o modo de preparo contidos na receita. 

     Ajude-os a identificar os ingredientes no modo de preparo da receita “Papa de milho”. 

      Professor(a), no livro Leitura e Escrita: 1º e  2º  Anos, da Professora Iza Locatelli, estão disponibilizadas informações relevantes a respeito dos 

processos de alfabetização e letramento. O livro encontra-se disponível no Portal Rioeduca (www.rioeduca.net). 

p. 48 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

“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 é um instrumento importante no processo de alfabetização, por fazer parte do nosso 

cotidiano e, principalmente, do cotidiano de nossas crianças. Ela ajuda a expressar sentimentos e 

emoções. Sugerimos, como sempre, que você,  Professor(a), faça a primeira leitura do texto, mostrando o 

ritmo, a entonação e as pausas adequadas. 

Reiteramos a importância de chamar a atenção dos alunos para o título do texto,   o nome do autor e para 

as características do gênero textual. 

Explore as características que aparecem na letra de canção folclórica. 

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.   

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

Adaptado de http://www.portaleducacao.com.br   

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 53 e 54  

p. 53 

p. 54 

Sugerimos a leitura do livro Alunos Felizes – Reflexões Sobre a Alegria na Escola,   
de autoria de Georges Snyders. 
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Conforme assevera Iza Locatelli: “Inicialmente, é importante trabalhar com pequenos textos, que sejam conhecidos pelas crianças, para que elas os leiam. 
Ler, por reconhecimento, palavras ou pequenos textos memorizados, auxilia na rapidez e compreensão da leitura e provoca em seus alunos uma atitude 
favorável ao ato de ler, uma vez que eles “já sabem ler”. 
Nesse sentido, sugerimos as pequenas canções e poemas, as parlendas, os trava-línguas, as adivinhas, as cantigas de roda, as quadrinhas. 

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

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Poemas, trava-línguas, parlendas e adivinhas são textos da cultura oral apropriados para se trabalhar a aquisição da base alfabética e ortográfica. Por 
serem de fácil memorização, possibilitam a relação entre o oral e o escrito; possibilitam a percepção da sonoridade das palavras e a relação entre a 
grafia das palavras e seu significado.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 57, 58, 59, 60, 62, 68 e 69  

p. 59 p. 57 p. 60 p. 62 

p. 68 p. 69 

“...parlendas são versinhos com temáticas infantis, recitados em brincadeiras de 
criança. Possuem rima fácil e, por isso, são populares entre as crianças. Muitas 
parlendas são usadas em jogos para melhorar o relacionamento entre os participantes 
ou apenas por diversão. Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma 

importante tradição cultural do nosso povo.”                                              
Adaptado de www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/parlendas.htm 

Sugerimos que explique a seus alunos  que se trata de um texto de pronúncia complicada pela semelhança de sons, provocando efeitos interessantes, e 

que, no caso desse trava-língua, o som é representado pela letra R. 

p. 58 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

 O Saci-Pererê é um dos  personagens mais conhecidos do folclore brasileiro e, provavelmente, originou-se entre os povos indígenas do sul do Brasil, no 

século XVIII, período colonial. Sabia que dia 31 de outubro é o Dia do Saci?  

                                                                                                                                                                                                                                                   Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/musicacultura/saci-perere.htm 

Professor(a), leia o poema Saci Pererê, para os seus alunos, convidando-os a acompanhar a leitura.  

•  Destaque as características do poema.  

Trata-se de um texto da literatura popular, composto de versos e estrofes. Ressalte que, nos textos 

informativos, a linguagem é objetiva e direta, o que não ocorre na linguagem literária do poema. 

• Explore, oralmente, as rimas encontradas . Elas podem garantir oportunidades significativas para o 

trabalho com a prosódia e a entonação, dimensões presentes nesse gênero textual.  

• Incentive os alunos a expor suas opiniões.  Que tal uma Roda de Conversa?  

Professor(a), privilegie, em seu planejamento, momentos em que todos os alunos tenham oportunidade de ler individualmente  e, durante esses 
momentos, faça as intervenções necessárias, principalmente junto às crianças que 
• ainda não leem; 
• iniciaram o processo de leitura; 
• leem e precisam desenvolver a fluência leitora. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 75 E 76  

p. 75 

p. 76 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

“[...] destaca-se a necessidade de desenvolver em nossos alunos habilidades de leitura que retomam experiências, conhecimentos prévios, que lhes 
permitem fazer previsões sobre o texto, não atribuindo ao mesmo um único significado. Assim, procurar pistas, formular hipóteses, aceitar ou descartar 
conclusões, utilizar estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, textual e na sua vivência sociocultural, ou seja, em seu conhecimento de 
mundo, devem fazer parte da leitura.” 

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

A compreensão das Histórias em Quadrinhos não é simples. Sempre é  preciso uma 

minuciosa observação das imagens e a inferência das mensagens implícitas. 

Leve  as crianças a perceber que o texto é apresentado por meio de quadros (daí o 

nome quadrinhos). 

Aproveite para conversar com elas sobre os detalhes da história, observando cada 

quadro, enfatizando as expressões dos personagens.  

Professor(a), incentive sempre seus alunos a ler imagens, conversando  sobre o que podemos perceber e as inferências que podem ser feitas a partir do 

que lemos/vemos. 

Estimule-os a criar histórias a partir do que veem/leem. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 77 E 78  

p. 77 

p. 78 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

 A alfabetização “[...] realiza-se quando o aprendiz descobre como o sistema da escrita funciona, isto é, quando aprende a ler.” 
                                                                                                                                                                                                                                     (CAGLIARI, 1998, p. 33).  

Professor(a),  

• proponha a organização de uma GIBITECA na sala de aula. Ela pode ser acrescida ao Cantinho da 

Leitura; 

•  elabore, com os estudantes, um bilhete aos pais, explicando o projeto e solicitando doações;  

•  defina  e organize com o grupo um local onde será montada a GIBITECA; 

•  proponha a criação da carteira de sócio da GIBITECA e do Cantinho da Leitura e a eleição mensal de 

um aluno responsável pelo controle de entrada e saída dos gibis;  

Sugerimos, ainda, como projeto de leitura: 

• a ciranda de livros ou circuito do livro (troca-troca de livros entre alunos);  

• a leitura fora e dentro da escola, incluindo convite a contadores de histórias da comunidade;  

• a leitura de textos não literários, como gêneros variados presentes em jornais e revistas, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos;  

• proponha atividades orais como dramatização, debates, exposição oral para a turma etc.;  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 77 E 78  

p. 77 

p. 78 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

De acordo com Solé (1998): “[...] na época em que aprendem a ler e a escrever, as crianças costumam se mostrar competentes no uso comunicativo 
da linguagem, competência que as leva inclusive a utilizar estruturas linguísticas realmente muito complexas. Esta habilidade é fundamental para a 
aprendizagem da leitura e da escrita. Pois bem, quando se trata de aprender o código, a criança não precisa apenas usar bem a linguagem. 
Também necessita poder manipulá-lo e refletir sobre ele – que é o que lhe permite pensar em uma palavra, em um som, isolá-los e diferenciá-los, 
além de muitas outras coisas. A criança tem que ter desenvolvido uma certa consciência metalinguística para compreender os segredos do código.” 

O estudo das palavras se dá a partir de atividades que visam à reflexão acerca de 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 conscientes em 

relação ao uso da língua. 

 

Brinque com os alunos, lendo e escrevendo palavras, omitindo ou acrescentando letras para que 

percebam as diferenças e semelhanças existentes entre os vocábulos. Leve-os a perceber que, 

em algumas palavras, existem outras dentro delas. Normalmente, as crianças se divertem com  

atividades desse tipo. Lembre-se de George Snyders e dos “Alunos felizes”! 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 7 E 8  

Professor(a), brinque com as palavras e invista no valor fonográfico da escrita!  
Nesta fase da escolarização, descobrir as convenções da língua é fundamental. 

 Professor(a), enfatize para os alunos  
que a letra H não possui som quando 

aparece no início da palavra. 

p. 07 

p. 08 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Nestas páginas (21 e 35), a proposta é que o aluno desenvolva habilidades de organização do texto Curupira. 

Faça, novamente,  a leitura do texto, para que os alunos percebam a ordem em que os versos aparecem. 

Essa atividade pode ser desenvolvida individualmente, em duplas ou em pequenos grupos, sempre com a sua 

mediação, Professor(a), de modo que você possa  intervir na organização da escrita dos alunos. 

Brinque com seus alunos! Que tal o jogo do Mico de sinônimos e antônimos? 

Organização da classe: número par de jogadores (até seis). Cartas distribuídas entre os jogadores. 

Capacidades a serem trabalhadas: associar sinônimos e antônimos; enriquecer o vocabulário. 

Material: peças recortadas em papel cartão, formando pares de sinônimos ou antônimos, e uma peça  

representando o mico. 

Desenvolvimento: cada jogador forma o par, utilizando duas cartas – por exemplo: alegre/contente, para 

sinônimos; alegre/triste, para antônimos. 

Depois dos pares formados, as cartas restantes ficam na mão dos jogadores.  Eles têm direito de comprar um do 

outro, na tentativa de formar novos pares. O MICO é a carta que não terá par. O jogo termina quando todos os 

pares forem formados. Vence aquele que formar a maior quantidade de pares e não permanecer com o MICO. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 21 E 35  

p. 21 

p. 35 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

 As questões ortográficas têm por objetivo proporcionar aos alunos a descoberta e a organização de algumas das regularidades da língua. É comum 

os alunos cometerem equívocos em relação às questões ortográficas, pois, de modo geral, a oralidade é o maior referencial para a escrita da criança, 

principalmente, durante o processo de alfabetização.  

Trabalhar a oralidade em sala de aula deve-se constituir em atividade de relevância nos diversos anos de escolaridade.  

Os conteúdos e os textos podem e devem oportunizar momentos  em que a fala, a escuta e a escrita sejam trabalhadas efetivamente. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 45, 46, 55, 56 e 71  

p. 45 

p. 55 p. 46 p. 56 p. 71 

Professor(a), e a RECUPERAÇÃO PARALELA? E o DEVER DE CASA?  
Os alunos têm respondido positivamente? Podemos ajudá-lo?  Entre em contato conosco!  
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

“Aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução com pessoas que jamais encontraremos frente a frente e, por interagirmos com 
elas, sermos capazes de compreender, criticar e avaliar os seus modos de compreender o mundo, as coisas, as gentes e suas relações. Isto é, ler. E 
escrever é ser capaz de colocar-se na posição daquele que registra suas compreensões para ser lido por outro e, portanto, com eles interagir”.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (GERALDI, 1996, p. 70).  

Professor(a), sugerimos aproveitar a biografia e a autobiografia para conversar sobre a importância das 

informações contidas nesses gêneros textuais. 

Explique a seus alunos que biografia é um texto que traz informações sobre a história de vida de uma 

determinada pessoa e que a  autobiografia é o texto em que o próprio autor escreve sobre sua própria 

história de vida.  

Para auxiliar as crianças a escrever sua autobiografia, faça as seguintes indagações: 

•  Qual o seu nome?  

•  Onde você nasceu?  

•  Em que dia, mês e ano nasceu? 

•  Qual a sua cor preferida? E a música favorita? 

•  O que você gosta de fazer na escola e fora da escola? 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 9  

p. 09 

Professor(a), certamente seus alunos já construíram vários conceitos acerca de como funciona a nossa língua escrita. Em razão disso, estimule-os, 
ainda mais, a experimentar a arte de escrever. As diferentes hipóteses que podem elaborar, as aparentes omissões e equívocos fazem parte do 
processo de aprendizagem e não devem ser entendidos como dificuldades ou impedimentos para que eles realizem as atividades de produção 
textual. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Estar ativamente inserido na cultura escrita significa ter comportamentos “letrados”, atitudes e disposições frente ao mundo da escrita (como o gosto 
pela leitura), saberes específicos relacionados à leitura e à escrita que possibilitam usufruir de seus benefícios. A compreensão geral do mundo da 
escrita é tanto um fator que favorece o progresso da alfabetização dos alunos como uma consequência da aprendizagem da língua escrita na escola. Por 
isso é um dos eixos a serem trabalhados desde os primeiros momentos do percurso de alfabetização. Isso significa promover simultaneamente a 
alfabetização e o letramento. Para isso é importante que a escola, pela mediação do professor ou da professora, proporcione aos alunos o contato com 
diferentes gêneros e suportes de textos escritos. 
                                                                                                                                                                                                       Adaptado de portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/fasciculo_port.pdf 

Lembre-se de que variar as práticas de produção textual mantém os alunos interessados e permite que 

experimentem diferentes situações para a realização da escrita e que desenvolvam, progressivamente, a sua 

autonomia. Estimule seus alunos a se expressarem oralmente, antes de produzir o texto escrito. Chame a atenção 

para o uso da letra maiúscula e da pontuação. Auxilie cada um deles a organizarem as ideias para a construção da 

produção textual. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 33 e 49  

Professor(a), leia com os alunos o modo de preparo, levando-os a descobrir os ingredientes necessários para fazer a 

receita PAPA DE MILHO. 

P. 33 

P. 49 

     Professor(a), envie a história de seus alunos para a nossa equipe. Teremos enorme prazer em conhecer 

as produções das crianças e registrá-las nos próximos materiais pedagógicos. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Conforme destaca Solé (1988), “visto que o sistema da língua escrita é um sistema complexo, as crianças precisam abordá-lo de uma perspectiva ampla, 
não restritiva” (p. 61). Por essa razão, cabe à docência oferecer “uma multiplicidade de caminhos e estratégias  para que possam se apropriar dele. Se 
fizerem isso, contribuirão para que as crianças vejam a leitura não como um processo de translação de um código para outro, mas como um desafio 
interessante que precisam resolver para saber o que dizem e como devem dizê-lo”  
                                                                                                                                                                                                                                                        (Solé, p.61).  

Leia, para as crianças, o trava-língua O rato roeu a roupa, de Ana Maria Machado. Explore todas as possibilidades 

referentes á indagação: “Para onde foi o rato?”. Estimule a imaginação dos alunos para que exponham suas opiniões 

sobre o que aconteceu com o rato e  o que acontecerá com ele. Qualquer continuação coerente deve ser considerada. 

Ajude cada um deles a entender o enredo da história, a fim de que haja um final coerente. Explique que uma história 

pode ter finais diferentes, porém, qualquer que seja o final, é importante que, nele, o problema que se desenrola na 

narrativa tenha solução. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 61  

Professor(a), lembre-se de que ensinar  a  ler exige ensinar a gostar de ler. Invista na  literatura em sala de aula! Utilize, efetivamente, a Sala de Leitura! 

O que se escreve é para ser lido pelos outros ou por nós mesmos, algum tempo depois. Se os alunos compreenderem isso, vai fazer mais sentido para 
eles esforçarem-se para conseguir uma caligrafia legível e com boa apresentação estética, como também se empenharem na organização adequada da 
escrita nos cadernos ou nos diversos textos que produzirem.                                                                                                                                                                                    portal.mec.gov.br 

p. 61 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), estimule os alunos a produzir uma nova parlenda. Sugerimos que a atividade seja realizada 

coletivamente.  Converse sobre a importância da coerência, assim como da rima durante a elaboração do texto. 

Registre, no blocão, o texto que os alunos forem produzindo oralmente.  

Ao final, os alunos deverão registrar, em seu  caderno, o resultado do trabalho coletivo, isto é, o texto produzido.  

Estimule os alunos, também,  a apresentar aos colegas as hipóteses relativas ao que os personagens estão pensando. 

Ajude-os a criar um enredo coerente com as imagens apresentadas.  

Consideramos uma estratégia interessante associar a produção escrita à produção de imagens. Dessa forma, os alunos 

se habituam a trabalhar com textos verbais e não verbais. 

Pergunte a eles: 

• O que acontece no primeiro e segundo quadrinhos? 

• O que significa  a palavra “PAF!!”,  no terceiro quadrinho? 

• O que o menino carrega na garrafa, no quarto quadrinho? 

• Como o Saci está se sentindo no quinto quadrinho? 

• Observe a expressão do menino no sexto quadrinho. Em que ele deve estar pensando? 

• O que está acontecendo no sétimo e oitavo quadrinhos? 

Registre, no blocão, a produção coletiva dos estudantes. Estes, por sua vez, também farão os registros em  seu 

caderno. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 70 e 79  

p. 70 

p. 79 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

Professor(a), ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, repetitivo, de 

fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 'aprender' que se esvazia em brincadeiras. Mas 

um aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber 

historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. 

O material ou o jogo pode ser fundamental para que isso ocorra. Nesse sentido, o material mais adequado nem sempre será o visualmente mais bonito 

e nem o já construído. Muitas vezes, durante a construção de um material, o aluno tem a oportunidade de aprender Matemática de forma mais efetiva. 

 

Dessa forma, a aprendizagem deve levar  a uma mudança de comportamento que flui como resposta a estímulos externos, controlados por meio de 

reforços. A Matemática, nessa perspectiva, é vista, muitas vezes, como um conjunto de técnicas, regras, fórmulas e algoritmos que os alunos têm de 

dominar para resolver os problemas que o mundo tecnológico apresenta. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Adaptado de Boletim da SBEM-SP, n. 7, de julho-agosto de 1990. 
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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 se desenvolver e 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. 

Ministério da Educação. ELEMENTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS PARA DEFINIÇÃO DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (1º , 2º E 3º ANOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Brasília 2012.  

Professor(a), estimule seus alunos a fazer coleções e, posteriormente, ordená-las. 

Isso contribui para o desenvolvimento de estratégias de organização, contagem, 

estimativa, noção de quantidade e compreensão do valor posicional.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 11 e 12  

p. 12 p. 11 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

Você, Professor(a), pode disponibilizar, em sua sala de aula, elementos que 

favoreçam a alfabetização matemática dos seus alunos: símbolos, imagens, dados 

numéricos, reportagens de jornais com gráficos, calendário, datas de aniversário, 

régua para medição de altura dos alunos etc.  O material dourado também é de 

extrema utilidade assim como qualquer material de contagem.  

Professor(a), proponha jogos em que os alunos troquem cartas ou tampinhas de cores diferentes. Exemplos: 

   1  tampinha azul – 1 ponto 

   1 tampinha verde – 10 pontos  

   1 tampinha vermelha –  100 pontos   

Solicite que eles se dividam em grupos, para  trabalharem  nos desafios matemáticos propostos. 

Quando os grupos  acertarem, receberão os pontos  (tampinhas azuis), cujo número pode variar de acordo com o grau de complexidade dos desafios.  

Ao final do jogo, os grupos, para receberem uma certa quantidade de pontos a mais (bônus), deverão realizar a troca de seus pontos por tampinhas 

verdes e vermelhas.  Assim, a troca de valores, com base no Sistema de Numeração Decimal – SND, ainda fará parte do jogo. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 11 e 12  
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Professor(a), o Sistema de Numeração Decimal precisa ser, exaustivamente, trabalhado com as crianças nos 

primeiros anos de escolaridade. 

Promova o desenvolvimento de estratégias de contagem diversas. Estimule a utilização de diferentes recursos. Você 

pode pedir que eles contem nos dedos, pode utilizar o  Quadro Valor de Lugar etc.  

Explore a sequência numérica e contribua para a compreensão das regularidades.  

Proponha atividades em que seus alunos tenham a oportunidade de elaborar, comparar,  confrontar e validar 

hipóteses sobre a escrita e a leitura numéricas. 

Evidencie a importância do valor posicional. Contribua para que seus alunos analisem a posição e a quantidade de 

algarismos, compondo e decompondo números e  concluindo que o valor de cada algarismo varia de acordo com a 

sua posição na escrita do número.  

A criança precisa ter oportunidade de  construir  uma base simbólica e, desse modo, estruturar o número no 

sistema de numeração decimal.  

(MEC - Brasília 2012)  

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

permanentemente, utilizado pelas crianças e enriquecido com materiais novos. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 10, 47 e 52  

p. 10 

p. 47 

p. 52 
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As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar 

e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa 

capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado.    

    Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 

A  realização de cálculos, a partir das imagens contidas no Quadro Valor de Lugar, trata a 

adição como forma de juntar quantidades. Antes de  utilizar o algoritmo com os alunos, 

sugerimos que os estimule a realizar o cálculo mental e a fazer estimativas para os resultados. 

Com essas informações registradas, os alunos poderão confrontá-las com o resultado das 

operações. 

Estimule-os, também, a escrever os números por extenso e a representá-los, utilizando o  

material dourado. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 63, 72 e 73  

Os desafios, utilizando códigos, são atividades motivadoras que possibilitam ao aluno o uso de seus 

conhecimentos. Nesse caso, para encontrar os números ocultos, relativos às operações matemáticas, o 

aluno precisa exercitar o cálculo mental.  Essas atividades poderão ser resolvidas em  grupos ou em duplas, 

de forma colaborativa. 

p. 73 

p. 72 

p. 63 
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A atividade matemática supõe a elaboração de hipóteses, que podem ser testadas e confrontadas na resolução de um problema. Ao mobilizar suas 

noções matemáticas para pensar sobre uma situação e testar seus raciocínios, o estudante estará formulando e apresentando suas estratégias para 

resolver problemas, estratégias que, quando apreciadas, justificadas e aceitas, poderão compor o repertório de novos conceitos para resolver novos 

problemas, num processo de idas e vindas que nunca termina. 
Matemática: orientações para o professor, Saeb/Prova Brasil, 4ª série/5º Ano, Ensino Fundamental. Brasília: 

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2009.  118 p. : il. 

A multiplicação é um conceito que envolve a adição de parcelas iguais. Observe as situações-problema 

apresentadas no caderno do aluno.  

É possível que os alunos percebam que as situações propostas remetem à multiplicação, mas podem 

também ser resolvidas por meio de adições de parcelas iguais e à divisão. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 22 

p. 22 

       Sugestão: Escolha, por exemplo, cinco de seus alunos, por dia, para observar, avaliar e realizar as intervenções necessárias de imediato. 

Dessa forma, é possível conhecer cada aluno e perceber, de modo geral, suas dificuldades e avanços durante o processo de aprendizagem. 
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“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. 

A partir dos desafios apresentados, os alunos são incentivados a realizar os cálculos, utilizando-se de 

diferentes estratégias e recursos para descobrir as respostas. 

É sempre produtivo realizar as atividades em  grupos ou em duplas, de forma colaborativa. 

O desafio de encontrar números ocultos possibilita ao aluno o uso de seus conhecimentos, relativos às 

operações matemáticas,  além do exercício de cálculo mental. 

Incentive cada criança a construir desafios matemáticos para serem resolvidos pelos colegas. 

O papel quadriculado, para a reprodução de formas e linhas, 

deve ser bastante utilizado, para que as crianças possam 

construir o conceito de escala, de forma lúdica.  

Incentive cada uma delas a reproduzir o desenho na malha 

quadriculada. Explique que, neste caso,  devem realizar a 

ampliação do desenho, já que a malha quadriculada em que 

vão desenhar é  maior do que a apresentada. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 23, 24, 25 e 74  

p. 23 

p. 25 

p. 24 

 Professor(a), você tem utilizado o CANTINHO 

DA LEITURA e o CANTINHO DA MATEMÁTICA 

nas atividades da sala de aula? 
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p. 74 
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O uso do material dourado é de extrema importância para o 

entendimento da operação de  multiplicação.  

Sugerimos que auxilie as crianças a resolver a situação-problema, 

utilizando esse material. Registre sempre as descobertas. Estimule-as a 

agrupar, de diferentes maneiras,  quantidades iguais. No primeiro 

momento, registre a situação por meio da adição, de modo que elas 

possam identificar, ao longo da realização da atividade,  a multiplicação 

como  adição de parcelas iguais. 

Professor(a), explore a tabela de docinhos que a Cuca encomendou para a festa de seu casamento.  

Chame a atenção para a coluna dos docinhos. Explique que 1 cento é o mesmo que 100 docinhos (cem - cento). 

Os desafios também são oportunidades para a resolução de situações-problema de maneira lúdica e colaborativa, 

principalmente se forem trabalhados em grupo ou em duplas.  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 26, 27, 36, 37 e 38  
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“As crianças trazem consigo uma bagagem de noções informais sobre numeração, medida, espaço e forma, construídas em sua vivência cotidiana.  

As coisas que as crianças observam (a mãe fazendo compras, a numeração das casas, os horários das atividades da família), os cálculos que elas próprias 

fazem (soma de pontos de um jogo, controle de quantidade de figurinhas que possuem) e as referências que conseguem estabelecer (estar distante de, 

estar próximo de) serão transformadas em objeto de reflexão e se integrarão às suas primeiras atividades matemáticas escolares. 

Desse modo, é fundamental que o professor, antes de elaborar situações de aprendizagem, investigue qual é o domínio que cada criança tem sobre o 

assunto que vai explorar, em que situações algumas concepções são ainda instáveis, quais as possibilidades e as dificuldades de cada uma para enfrentar 

este ou aquele desafio.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (portal.mec.gov.br › Secretaria de Educação Básica) 

Professor(a), o trabalho com o Sistema Monetário Brasileiro pode envolver as ideias de 

multiplicação como adição de parcelas iguais. A partir do problema, os alunos devem ser 

incentivados a realizar os cálculos, utilizando-se de diferentes estratégias e recursos para descobrir 

as respostas. 

Como sempre, essa atividade poderá ser realizada em  grupos ou em duplas, de forma colaborativa. 

Auxilie cada aluno a identificar as cédulas do real que expressam a quantia que Tutu Marambá 

ganhou de presente e quanto a Cuca tinha para fazer a festa. 

Sugerimos, ainda, que tenha sempre réplicas de cédulas e moedas em sala de aula. Elas facilitam o 

estudo do Sistema Monetário Brasileiro. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 39 e 40  
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p. 40 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 35 

PARTICIPANTES  

2 jogadores 

MATERIAL 

• 2 dados  

• 2 lápis de cores diferentes  

REGRAS DO JOGO 

• Tire par ou ímpar para decidir quem começa o jogo. 

• Cada jogador escolhe uma cor de lápis para riscar a tabela. 

• Na sua vez, o jogador joga os dois dados e multiplica os números que saíram. 

• Em seguida, o jogador risca, na tabela, com o lápis de cor que escolheu, o número que encontrou ( o resultado da multiplicação). 

• Se o número encontrado já tiver sido riscado, como, por exemplo 8, o jogador pode riscar números que, adicionados ou multiplicados, resultem 8, como, 

por exemplo,  5 e 3 ou 6 e 2. Se não for possível, o jogador perde a vez.  

• Ganha o jogo aquele que riscar, primeiro, todos os números da tabela ou aquele que riscar mais números em um tempo combinado. 

 

 

 

 

 

 

Jogador 1 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 30 36 

Jogador 2 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 30 36 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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     STOP DAS TABUADAS 
 
 

Material: cartelas, lápis, um quadro com as tabuadas fixadas na parede. 
Participantes: grupos de 4 alunos. 
Procedimentos do Professor(a): 
• Distribuir uma tabela para cada aluno. 
• Preencher a primeira linha das cartelas com os multiplicadores 1, 2, 3, 4 e 5. 
• Sortear a ordem dos jogadores. 
 
Procedimento do(s) Aluno(os): 
• O jogador iniciante diz um número de 1 a 10, que é colocado na primeira linha da primeira coluna da tabela. 
• Os jogadores tentam completar o restante da primeira linha da tabela, o mais rápido possível, podendo, se necessário, consultar o quadro fixado na sala. 
• O jogador, que primeiro registrar todos os produtos, diz STOP e ganha o jogo. 
• Cada jogador confere os produtos com os outros e marca o total de pontos na coluna correspondente. 
• Outro jogador diz outro número, que é colocado na segunda linha da primeira coluna da tabela, e o mesmo procedimento é repetido 

 
Observações importantes: 
• O jogo termina quando todos os jogadores de cada grupo tiverem dito um número cada um. 
• Vence o grupo que obtiver a maior soma de pontos no final de todas as rodadas.  
 
Outra sugestão:  
Você, Professor(a), pode confeccionar uma só tabela no quadro. Dividir a turma em 2 times. Jogue no quadro mesmo, sendo um aluno de cada time, por vez. 
 
Na primeira vez que realizar o jogo com a turma, é provável que os alunos consultem o quadro, com as tabuadas, para encontrar produtos desconhecidos. Mas, em 
pouco tempo, perceberão a desvantagem disso, uma vez que aquele que terminar antes ganha mais pontos. Assim, nas próximas vezes em que o jogo for proposto, avise 
aos alunos na véspera. É bem provável que alguns alunos passem a estudar as tabuadas por conta própria. 

     O jogo, como metodologia de ensino, é mais que uma estratégia didática, pois pressupõe o comprometimento integral do indivíduo numa atividade 

que une o interesse à inteligência. O lúdico nos aproxima da criança. 

Disponível em: Classes de aceleração. Ensinar pra valer! São Paulo: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 1997. Módulo 3. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 
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Professor(a), oportunize, para as crianças, desafios matemáticos individuais ou em grupos. Discuta as soluções apresentadas, chamando atenção para o 

processo de resolução, identificando a etapa onde ocorrem erros e como eles devem ser evitados. 

Incentive o espírito investigativo de cada aluno, desafiando-o e levando-o a construir conceitos a partir da observação e da manipulação de material 

concreto, como também estimule o cálculo mental e a  busca de soluções para as situações-problema apresentadas.    

Na página 64, o objetivo é trabalhar expressões numéricas com cálculos simples. Leve as 

crianças a contar e a associar, por meio de expressões numéricas, o que o rato comeu.  Os 

alunos devem perceber a ordem da resolução das operações matemáticas.   

Os jornais trazem, diariamente, a previsão do tempo. Esses dados permitem o trabalho com tempo enquanto 

sequência temporal e  temperatura, além de  operações matemáticas nas quais os alunos podem, ao determinar 

as temperaturas máxima e mínima, calcular a diferença entre elas.  

O trabalho com sequências de diferentes intervalos numéricos oferece a oportunidade de aplicação do cálculo mental. A 

sequência, a cada 2 números, permite o trabalho com os números pares. O mesmo deve acontecer com os números 

ímpares.   

p. 64 p. 65 

p. 66 

p. 67 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 64, 65, 66 e 67  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 38 

“Ao chegar à escola muitos são os conhecimentos trazidos pelas crianças. Movidas pela curiosidade investigativa, em situações como as brincadeiras 
comuns ao cotidiano infantil, constroem hipóteses próprias sobre quantidade, espaço, tempo, escritas numéricas, bem como se envolvem, ao explorar 
objetos, em ações que requerem quantificar, comparar, contar, juntar, tirar, repartir, entre outras, na resolução de pequenos problemas de modo prático e 
também simbólico.” 

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), chame a atenção dos seus alunos para as imagens do bolo.  

Explique que o bolo foi repartido em  

• duas partes iguais e que, portanto, a fração que representa uma parte do bolo é          ; 

• quatro partes iguais e que, portanto, a fração que representa uma parte do bolo é        . 

• Utilize uma folha de papel e dobre-a em 2, 3 e 4 partes iguais. Peça que os alunos pintem determinada parte e relacionem essa parte ao todo que foi 

dividido. Depois, pergunte: que parte do todo representa determinada parte?  

•  Ainda  utilizando esse mesmo material e acrescentando o material dourado, você, Professor(a), pode distribuir determinada quantidade de unidades e 

pedir aos alunos que distribuam, igualmente, pelas partes do papel que foram dobradas, levando-os a perceber as quantidades que representam as partes 

do todo.  

•  Registre cada descoberta, relacionando-a ao algoritmo da divisão. Realize, com os alunos, divisões variadas em 2, 3 e 4 partes, sempre associando à 

nomenclatura apresentada (meio, terça parte, quarta parte). 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 50  
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“A atividade matemática supõe a elaboração de hipóteses que podem ser testadas e confrontadas na resolução de um problema.  
Ao mobilizar suas noções matemáticas para pensar sobre uma situação e testar seus raciocínios, o aluno estará formulando e apresentando suas 
estratégias para resolver problemas, estratégias que, quando apreciadas, justificadas e aceitas, poderão compor o repertório de novos conceitos para 
resolver novos problemas, num processo de idas e vindas que nunca termina.” 

Adaptado de Matemática: orientações para o professor, Saeb/Prova Brasil, 4ª série/5º ano, Ensino Fundamental. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2009.  118 p.: il. 

Converse com eles sobre a preocupação  do Saci em cuidar de nossas florestas.  

Pergunte a eles o que consideram  que pode acontecer com as florestas, se não cuidarmos bem delas. Uma 

roda de Conversa é sempre bem-vinda! 

Explique que o Saci reuniu os animais e pediu que eles se dividissem em dois grupos.  

     Proponha aos alunos que ajudem os animais a resolver esse desafio, utilizando o material dourado. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 80  

p. 80 

     Professor(a), na Sala de Leitura, está disponível material elaborado pela MultiRio que pode auxiliá-lo na ampliação das atividades. 

     Trata-se da série Ideias e Caminhos – Matemática Sem Segredos, 

 dinamizada pela Profª Drª Beth Ogliari , da UFRJ. 
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“Devemos observar, atentamente, se os alunos estão compreendendo os problemas e/ou seus enunciados. É imperativo que compreendam, porque é a 

partir dessa compreensão que haverá atividade matemática. “    

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. 

As atividades abordam  as noções de metade (meio), terça parte e quarta parte, 

relacionando-as às divisões por 2, 3 e 4. O aluno deve apropriar-se dessa 

nomenclatura de forma natural. O uso de material concreto, disponível no 

Cantinho da Matemática, poderá facilitar a apropriação dos conceitos. 

 

Chame a atenção para o símbolo da divisão e a forma de armar a continha de 

dividir. Lembre-se de registrar que, numa divisão, quando o resto é zero, dizemos 

que a divisão  é exata.  

 

A partir das situações-problema apresentadas, os alunos devem ser incentivados a 

realizar os cálculos, utilizando-se de diferentes estratégias e recursos para 

descobrir as respostas. 

 

Essas atividades, como sempre, poderão, inclusive,  ser realizadas em  grupos ou 

em duplas, de forma colaborativa. 

p. 82 p. 81 

p. 83 

p. 86 

p. 84 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 81, 82, 83 84 e 86  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 
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Professor(a), ao trabalhar problemas com seus alunos, explore a leitura, a identificação dos dados, o comando e os questionamentos. Registre os dados 

e as operações que deverão ser realizadas. Oriente a construção das respostas a serem dadas.  

As atividades apresentadas solicitam que o aluno realize vários tipos de operações: adição, subtração, multiplicação e divisão,  oportunizando, assim,  a 

revisão dos conteúdos trabalhados de forma colaborativa, a fim de sanar possíveis dificuldades ainda presentes.   

Auxilie seus alunos a  

• interpretar e entender os enunciados;                  .   

• identificar os dados necessários para a resolução de problemas; 

• elaborar problemas que façam sentido. 

     Sugerimos que pergunte a eles: 

• Há alguma palavra nova ou desconhecida?  

• De que trata o problema?  

• O que o problema quer saber? 

Leve seus alunos a perceber que o mais importante não é o cálculo em si, mas os procedimentos  necessários à 

resolução do problema. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 85  

p. 85 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a), consideramos que é possível abordar aspectos culturais dos povos indígenas, seu modo de vida, 

sua organização de trabalho, bem como mostrar aos alunos narrativas indígenas, enfatizando a importância 

da oralidade para  esses povos. 

Explique às crianças que 

• os indígenas do Brasil não formam um só povo e que possuem hábitos, costumes e línguas próprias e, por 

isso, é equivocado pensar que todos os indígenas vivem da mesma maneira; 

• existem grupos indígenas que, por estarem em contato permanente com a nossa sociedade, adotaram 

muitos hábitos e costumes da nossa cultura, falam  português, usam produtos industrializados, mas nem 

por isso deixam de ser indígenas;  

• existem, ainda, grupos que mantêm contatos apenas ocasionais com os brancos e, finalmente, grupos que 

não têm qualquer contato com a sociedade, desconhecendo nossos costumes e língua. 
                                                        Fonte: CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - CEDOC FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO – FUNAI Adaptação: Lívia Neves 

(Disponível em: http://psg.com/~walter/indio.html)     

“(...) É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser  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, mobiliza competências cognitivas para deduzir, tirar inferências ou fazer 

previsões a partir do fato observado (Parâmetros Curriculares Nacionais -  Brasília: MEC, 2002).  

p. 52 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 52  
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a), sugerimos que converse com seus alunos a respeito da história KABÁ DEREBU.  

Pergunte: 

• Qual o personagem principal da história?  

• O menino Kabá Derebu é indígena?  

• Como podemos saber que o menino é indígena? (Os alunos poderão responder que esse 

conhecimento se deve às imagens vistas na história ou através de pistas como  as brincadeiras que 

realiza). 

• Onde vive o povo de Kabá Derebu? 

• Vocês acham que os indígenas são amigos dos animais? Por quê? 

A interdisciplinaridade, portanto, não precisa necessariamente de um projeto científico. Pode ser incorporada no plano de trabalho do professor de 

modo contínuo; pode ser realizada por um professor que atua em uma só disciplina ou por aquele que atua em mais de uma, dentro da mesma área ou 

não; pode, finalmente, ser objeto de um projeto, com um planejamento específico, envolvendo dois ou mais professores, com tempos e espaços 

próprios 

                                  (Referenciais Curriculares do Estado do Rio Grande do Sul: Ciências da Natureza e suas Tecnologias/ Secretaria de Estado da Educação- Porto Alegre, 2009, p. 125).  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 2 e 3  

p. 03 

p. 02 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a),  sugerimos que explique para seus  alunos que muitos animais, como cães, gatos, coelhos, galinhas, 

cavalos etc. convivem com as pessoas no ambiente doméstico. Cada um deles tem um jeito próprio de ser . Esses 

animais  são conhecidos como animais de estimação. 

Pergunte:  

• Você tem algum animal de estimação? Qual?          

• Os animais de estimação podem transmitir alguma doença? 

• Que animais não são adequados para serem animais de estimação? Por quê? 

Converse, Professor(a), sobre o cuidado que devemos ter com os animais de estimação, como, por exemplo, dar 

banho, vacinar, alimentar, levar para passear, escovar o pelo etc.  

Proponha uma pesquisa para aprofundar os conhecimentos sobre os cuidados necessários com os animais de 

estimação. 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 

múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 

comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos resultados.  

BRASIL (1999, p. 89). 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 13 e 14 

p. 13 

p. 14 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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Professor(a), leia para seus alunos o poema “Um bichinho só pra mim”.  

Converse com os alunos sobre o motivo que levou a mãe do menino a não permitir que ele tivesse um animal de estimação.  

Divida a turma em grupos e estimule-os a elaborar coletivamente um bilhete para a mãe do menino do poema, convencendo-a a deixá-lo ter um 

animal de estimação. 

Peça que cada grupo leia, para os colegas,  o bilhete que escreveram. 

Proponha, como atividade de casa, uma pesquisa com fotos dos animais de estimação que tenham em casa ou imagens recortadas de jornais ou 

revista, para que, na aula seguinte, seja montado um álbum de animais de estimação. 

Inicie a aula, realizando uma Roda de Conversa, para que os alunos  falem das pesquisas que realizaram: incentive-os a falar sobre esses animais, o 

nome que foi dado a cada um deles, o que eles comem, onde dormem, e quais os cuidados que devem ter com esses animais. 

 

Pergunte, por exemplo: 

• Os animais, assim como nós, também ficam doentes? 

• Quem sabe o nome do especialista que cuida dos animais? 

Sugerimos que os alunos elaborem  suas perguntas. É interessante que você tenha conhecimento prévio sobre a diversidade dos animais que foram 

pesquisados. É importante também salientar que cuidar de um animal é assumir a responsabilidade, o compromisso de tratá-lo com carinho. 

SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 15 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 
ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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



ALFABETIZAÇÃO  –  3.° ANO 
PÁGINA 46 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a), sugerimos que reforce, junto às crianças, que  

• os animais que vivem na natureza e não são domesticados pelos seres humanos são chamados de animais 

silvestres; 

• esses animais vivem em liberdade e procuram alimento, água e abrigo em seu ambiente. Assim eles 

sobrevivem e criam seus filhotes.   

 

Pergunte também aos alunos  

• se conhecem animais que não podem viver em nossas casas; 

• por que esses animais são diferentes dos animais domésticos, onde e como vivem. 

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. 

Nesse contexto, o papel das Ciências é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo 

participativo e parte integrante do Universo. 

Os conceitos e procedimentos desta área contribuem para a ampliação das explicações sobre os fenômenos da natureza, para o entendimento e o 

questionamento dos diferentes modos de nela intervir e, ainda, para a compreensão das mais variadas formas de utilizar os recursos naturais.  

                                                                                                                                                      Adaptado de portal.mec.gov.br › Secretaria de Educação Básica. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 16 

p. 16 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Neste momento que os alunos estão em processo de alfabetização, é importante que eles tenham contato com 

diferentes tipos linguagens. Atividades com a linguagem gráfica são importantes para diversos fins, como por 

exemplo, a alfabetização cartográfica. Esta atividade, em particular, envolve o entendimento de legenda, em 

trabalho conjunto com o estudo da Geografia. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 28 e 29 

p. 28 

p. 29 

Professor(a), a finalidade dessa atividade é desenvolver, nos alunos, noções elementares de localização e de 

orientação nos espaços próximos, utilizando referenciais como, por exemplo, dentro, fora, em cima, embaixo, à 

frente, atrás e ao lado.  

Solicite aos alunos que criem outras referências para verificar suas compreensão em relação às noções espaciais, 

que são fundamentais para o trabalho de alfabetização cartográfica. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a), consideramos que proporcionar ao aluno a construção da linha do tempo significa oferecer-lhe um 

estudo da história mais próximo da sua experiência e do seu mundo concreto. 

Ao construir a linha do tempo, o aluno aprende a situar cronologicamente os fatos históricos e a entender a sua 

evolução, desenvolve as noções de passado, de século e, muitas vezes, das causas e consequências de 

acontecimentos e situações atuais. 

A linha do tempo ajuda o aluno a concretizar o abstrato conceito de tempo. No entanto, ela deve ser trabalhada  

a partir do que foi estudado anteriormente. Ao mesmo tempo, explicar a simultaneidade dos fatos históricos faz 

com que o aluno entenda que os fatos apresentados na linha do tempo não estão isolados, mas integrados a um 

contexto histórico mais amplo. 

Para ensinar História à criança, é fundamental que ela consiga perceber as noções temporais e as incorpore às suas vivências. É importante ressaltar 

que é a partir da reflexão sobre o concretamente vivido, observado e pensado que os alunos poderão produzir abstrações cada vez maiores, 

interpretando e produzindo significados cada vez mais amplos em relação ao tempo e ao espaço. 

Assume-se que a apreensão pela criança da dinâmica histórica da sociedade tenha como primeiro referencial as próprias dimensões de sujeito de um 

determinado tempo e espaço social para que, a partir daí, possa estabelecer comparações e análises que lhe permitam entender e identificar outras 

realidades históricas. 
CIAMP, Helenice et al. O tempo e sua importância na formação da criança. In: Espaço, tempo e cultura: História, Geografia, Pluralidade e Ética. Módulo 2, tema 7.São Paulo: PEC-

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 2002. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 51 

p. 51 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a), sugerimos que converse com os alunos sobre a importância de observar o tempo do lugar em que vive para planejar o dia a dia: que 

roupa usar, se é necessário levar guarda-chuva para se proteger, se será possível sair para brincar com os amigos etc. 

Pergunte: 

• Por que motivo escolheu vestir esta roupa para vir à escola hoje? 

• Você vem sempre vestido da mesma maneira? 

• Às vezes é necessário trazer agasalho? Por quê?  

• Como está o tempo hoje? 

• O tempo ontem foi o mesmo de hoje? 

Explique que tempo é o estado momentâneo, pode mudar ao longo do dia, da semana e do mês.   

Já  o clima, é definido a partir da observação do tempo por um período de 30 anos. 

Convide os alunos a sair da sala e a ir para um lugar aberto, em que seja possível observar o tempo.  

Questione: 

• Está chovendo? 

• É possível ver o Sol? 

• Está ventando? 

• Como esta a temperatura hoje? 

• E as nuvens? 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 66 

p. 66 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 3.º BIMESTRE 

ENSINO DE CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

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

 

Professor(a), sugerimos que peça aos alunos que, durante uma semana, observem o céu e registrem, por meio de desenho, a forma das nuvens que 

encontraram no céu pela manhã e também à tarde; que reproduzam o quadro em uma cartolina ou em papel A3.  

Ressalte que os desenhos devem retratar a realidade. O aluno deve observar, não apenas as formas, mas também as tonalidades de cores identificadas 

no céu para colorir seus desenhos.  

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 66 

p. 66 

Pergunte: 

• Ao longo de uma semana você percebeu alguma modificação nas nuvens? 

• Quais as semelhanças existentes entre as nuvens, ao longo de uma semana? 

• Quais as diferenças existentes nas nuvens, ao longo do tempo de observação? 

• Você conseguiu perceber alguma relação  entre a mudança do tempo e a mudança nos desenhos das nuvens?  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53999 
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