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Prezado professor

Este guia é parte do Programa Ler e Escrever que chega ao seu oitavo 

ano presente em todas as escolas de anos iniciais da Rede Estadual, bem 

como em muitas das Redes Municipais de São Paulo.

Este programa vem, ao longo de sua implementação, retomando a mais 

básica das funções da escola: propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Leitura e escrita em seu sentido mais amplo e efetivo. Vimos trabalhando na 

formação de crianças, jovens e adultos que leiam muito, leiam de tudo, com-

preendam o que leem; e que escrevam com coerência e se comuniquem com 

clareza. Tal implementação foi possível devido à iniciativa desta Secretaria Es-

tadual de Educação (SEE) em desenvolver uma política visando ao ensino de 

qualidade.

Ao longo dos últimos anos, foram muitas as ações que concretizam essa 

política, entre elas o programa Educação – Compromisso de São Paulo, que 

tem como principais objetivos fazer a rede estadual de ensino alcançar níveis 

de excelência e valorizar a carreira do professor. Com ele espera-se que o Es-

tado de São Paulo conquiste importantes desafios, como a universalização do 

ensino fundamental, o combate à evasão, a grande ampliação da oferta do en-

sino médio, a implementação de um novo currículo (com os programas Ler e 

Escrever e São Paulo Faz Escola), o desenvolvimento de materiais de apoio a 

professores e alunos, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Esta-

do de São Paulo (Saresp), a implantação da progressão por mérito e do bônus 

por desempenho e a criação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Professores (Efap).

O norte está estabelecido, os caminhos foram abertos, os instrumentos 

foram colocados à disposição. Agora é o momento de firmar os alicerces para 

tudo que foi conquistado permaneça. Assim, é tempo de deixar que cada esco-

la e cada Diretoria de Ensino, com o apoio da SEE, assumam, cada vez mais, a 

responsabilidade pela tomada de decisões, a iniciativa pela busca de soluções 

adequadas para sua região, sua comunidade, sua sala de aula. Sempre sem 

perder de vista cada aluno e sua capacidade de aprender.

Herman Voorwald

Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Pra começo de conversa – RI 4º ano

Ao final dos anos iniciais do Ensino Fundamental é esperado que to-

dos os alunos já possam ler e escrever convencionalmente, por si mesmos. 

No entanto, apesar de todos os esforços, nem sempre essa meta é atingi-

da. Assim, a Secretaria de Estado da Educação decidiu implantar o RI – Re-

cuperação Intensiva, uma ação voltada especificamente para esses alunos, 

para que eles aprendam cada vez mais durante o ano e cheguem ao final do 

Ciclo I com excelentes resultados.

Os grupos de RI foram constituídos com um número menor de alunos 

com o intuito de viabilizar o acompanhamento mais individualizado dos que 

necessitam de sua presença e, ao mesmo tempo, o trabalho das demais 

crianças do grupo. A sala possui menos carteiras ocupadas e, portanto, pode 

ser reorganizada de várias formas diferentes. Mas, qualquer mudança exige 

reflexões baseadas em critérios didáticos (rodas de conversa com as crianças 

para discutir assuntos da vida em grupo, agrupamentos para as atividades 

de escrita, planejamento de boas propostas para diferentes alunos da turma, 

organização da sala para as discussões coletivas sobre como se escreve ou 

sobre assuntos que estão envolvidos no projeto da sala, entre outros).

A você, professora ou professor, que decidiu encarar o desafio de en-

sinar uma turma de RI, damos os parabéns, pois trata-se de alunos que não 

conseguiram se alfabetizar convencionalmente ao longo de três anos e, por-

tanto, passaram parte de seu tempo escolar sem terem como acompanhar 

o restante da turma. Duvidam da própria capacidade de aprender, geralmen-

te têm um autoconceito muito ruim e sua autoestima é baixa. Por isso, é 

fundamental que em nenhum momento sejam vistos e tratados como “a 

turma dos alunos difíceis” ou “dos burros”, ou “dos que não vão aprender 

nunca”. Pelo contrário: seus alunos precisam de maior tempo para ler e es-

crever convencionalmente, com a sua intervenção e seu compromisso de 

ensiná-los durante este ano.

Para tanto, nas primeiras semanas de aula, será necessário fazer um 

trabalho voltado não só para as aprendizagens dos conteúdos do material, 

mas principalmente para a construção de um vínculo de confiança entre 

você e os alunos e entre os próprios alunos – assim, a interação torna-se 

importante para o processo de aprendizagem.
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A sua atenção para esse aspecto, somada ao sucesso que, espera-

mos, os alunos terão nas atividades propostas, irá fazer com que, aos pou-

cos, comecem a resgatar a crença na própria capacidade de aprendizagem 

e na escola como local em que podem aprender.

Você, professor(a), receberá apoio para se guiar nessa difícil tarefa no 

Material do Professor, com todas as orientações necessárias para que pos-

sa acompanhar a aprendizagem dos seus alunos.

Equipe do Programa Ler e Escrever
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Caro professor

Desde o início de 2007, formou-se na Secretaria Estadual da Educação 

a equipe do Programa Ler e Escrever, com integrantes do Programa Letra e 
Vida, da extinta Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógica –CENP, atual 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, com a colaboração 

da Diretoria de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação, para 

iniciar o Ler e Escrever na rede estadual. Esse grupo promoveu, durante os 

anos 2007 e 2008, encontros de formação com os gestores: professores-

-coordenadores (das unidades escolares e dos núcleos pedagógicos), direto-

res de escola, supervisores de ensino das escolas de 1º ao 5º anos, visando 

a apoiá-los na difícil tarefa de transformar a escola, cada vez mais, em um 

espaço de aprendizagem e produção de conhecimento.

Como o Estado de São Paulo venceu o desafio da inclusão, com 98,6% 

das crianças de 7 a 14 anos em escola e 90% dos jovens de 15 a 17 anos 

estudando, o objetivo agora é melhorar a aprendizagem e, para isso, aprimo-

rar cada vez mais a qualidade do ensino oferecido.

O bom desempenho apresentado pelos alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental resultou em um novo compromisso para o Estado de 

São Paulo. A partir de 2013, o objetivo da Secretaria da Educação foi alfabe-

tizar plenamente os estudantes até os 7 anos. A meta é inovadora no País, 

que considera os 8 anos como idade ideal para que as crianças aprendam 

a ler e escrever.

Os pressupostos, objetivos e orientação metodológica deste guia são 

totalmente convergentes com os da Secretaria Estadual da Educação, por 

isso optamos por utilizá-lo, fazendo as adaptações e as revisões necessá-

rias, mas mantendo a sua essência pouco modificada.

Este guia e a Coletânea de Atividades compõem um conjunto de ma-

teriais impressos que servirão para articular a formação continuada dos pro-

fessores de 4º ano na ATPC com seu planejamento e sua atuação em sala de 

aula. Teoria e prática se complementam, ação-reflexão-ação se sucedem; pla-

nejamento, intervenções didáticas e avaliação dialogam permanentemente.

As propostas contidas nesse guia de planejamento e orientações di-

dáticas foram produzidas tomando-se como referência as expectativas de 

aprendizagem para o 4º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e é 

mais uma ferramenta que visa a auxiliá-lo no planejamento de situações 
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didáticas de leitura e escrita, de modo a favorecer um ensino eficaz e uma 

aprendizagem efetiva de todos os seus alunos.

Conforme proposto pelo programa Ler e Escrever, a grande prioridade 

em nossa rede de ensino é a formação de leitores e escritores competen-

tes. Para isso, é preciso que os alunos possam interagir, a partir da leitura 

e da escrita, com textos de gêneros diferentes e com distintos propósitos 

sociais.

Nesse sentido, as propostas que encontrará no material consideram 

tanto a aprendizagem de aspectos discursivos da linguagem e padrões de 

escrita como o desenvolvimento da competência leitora em suas diversas 

dimensões, o que exige que os alunos tenham acesso a diferentes gêneros 

linguísticos para que possam conhecê-los e observem suas funções e es-

truturas de organização.

As opções de organização do tempo didático, conforme têm sido ob-

servadas em outras publicações do programa, são pelo trabalho com proje-

tos e sequências didáticas e pela proposta de atividades permanentes de 

leitura, escrita e análise e reflexão sobre a linguagem e a língua.

Nenhum material, por melhor que seja, substitui as ações pontuais do 

professor, entretanto, um planejamento consistente, com acompanhamento 

e recursos didáticos disponíveis, pode permitir que o professor se concen-

tre naquilo que é mais relevante: a aprendizagem de seus alunos.

Este material está organizado em quatro blocos que contribuirão para 

a organização da rotina e aprofundamento de estudos, como segue:

• Primeiro bloco: traz uma discussão sobre as práticas sociais de 

leitura e de escrita na escola.

• Segundo bloco: encontra-se tudo o que se espera que as crianças 

aprendam ao longo deste ano, ou seja, as expectativas de aprendizagem, que 

passaram por um processo de revisão para atender à especificidade dessa 

faixa etária, além de discutir sobre a avaliação das aprendizagens dos alunos.

• Terceiro bloco: traz orientações gerais sobre a organização da roti-

na do quarto ano e dicas práticas para seu planejamento.

• Quarto bloco: é nesse bloco que estão localizadas as propostas de 

situações didáticas, como atividades permanentes, que deverão permear a 

rotina de ensino do professor e de aprendizagem dos alunos, ao longo do 

ano letivo, são elas: atividades permanentes de Roda de jornal, Hora da 

curiosidade, Leitura compartilhada de poemas, Aprender a ler e escrever 
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melhor, entre outras. Além disso, também estão elencadas as propostas de 

projetos e sequências didáticas para o 1º e 2º semestres. 

No primeiro semestre, você encontrará uma proposta de sequência 

didática: “Animais da mata atlântica”, que visa a auxiliar os alunos na cons-

trução da competência de ler para aprender, consultando materiais que 

tenham informações que favoreçam o planejamento de seminário e elabo-

ração de mural.

Trata-se de uma proficiência que implica a construção de procedimen-

tos de busca de informações em material de leitura de diversas naturezas, 

como legendas, artigos de divulgação científica e fichas informativas. 

Neste semestre também propõe-se as sequências didáticas: Receitas 

e Reescrita de contos.

Para o segundo semestre, selecionamos  a sequência didática de “Jo-

gos e brincadeiras”, que tem por objetivo envolver os alunos  em situações 

para acompanhar uma leitura e ler por si mesmos (em duplas e pequenos 

grupos) os textos instrucionais que ensinam diferentes jogos de regras. 

Nesse contexto, além da leitura, eles serão desafiados a comparar diferen-

tes jogos, recomendar brincadeiras aprendidas para os colegas de outra 

classe, por meio de ditado ao professor, uma brincadeira aprendida com 

um funcionário da escola, e várias outras situações envolvendo a leitura e a 

produção de textos desse tipo.

Um outro trabalho que organizamos para este semestre é o Projeto 

didático “Crianças como você”. Neste, os alunos se dedicarão ao estudo 

do modo de vida de crianças que habitam diferentes regiões do planeta, a 

partir da leitura do livro Crianças como você, no qual as fotos que acompa-

nham pequenos textos informativos dão um panorama rico do modo como 

vive cada uma das crianças apresentadas. Essa interação da escrita e das 

imagens é particularmente importante para aqueles que estão no início da 

escolaridade, pois permite que tenham bons indícios para antecipar, a partir 

das imagens, o conteúdo dos textos.

Esperamos que este material ajude não apenas a planejar o dia a dia 

com seus alunos, mas, principalmente, a tornar este ano da escolaridade reple-

to de experiências de sucesso, deixando as crianças confiantes na sua capaci-

dade de aprender e os professores seguros em suas competências de ensinar.

Bom trabalho!

Equipe CEFAI
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1
VAMOS COMEÇAR ESCLARECENDO. Este é um 
guia para seu planejamento. E não “o seu pla-
nejamento”, todo ele já descrito, passo a passo. 
Pelo contrário, como guia, este material orienta, 
indica caminhos possíveis, propõe alternativas...

2
O USO DESTE GUIA ESTÁ VINCULADO À SUA 
FORMAÇÃO. Este material deverá ser tratado 
como subsídio para discussões nas Aulas de 
Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPC. Do mes-
mo modo, ele será tratado na formação que os 
professores-coordenadores estão fazendo junto 
à equipe do Programa Ler e Escrever. Ou seja, 
ele não está pronto e acabado – é, sim, ponto de 
partida para reflexões das equipes das escolas.

3
O PLANEJAMENTO DO TRABALHO EM SALA 
DE AULA É FRUTO DE UM PROCESSO COLETIVO 
que se enriquece e amplia à medida que ca-
da professor, individualmente, avança em seu 
percurso profissional. Converse, compartilhe e 
debata com os demais professores, principal-
mente os do 4º ano.

Como utilizar este guia
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BLOCO 1

INTRODUÇÃO
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23RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

As práticas sociais de leitura 
e de escrita na escola

“Há crianças que ingressam no mundo da linguagem escrita através 
da magia da leitura e outras que ingressam através do treino das tais 
habilidades básicas. Em geral, os primeiros se convertem em leitores, 
enquanto os outros costumam ter um destino incerto.”

Emilia Ferreiro, Passado e presente dos verbos ler e escrever
(São Paulo: Cortez Editora, 2002)

Na tradição escolar, o aprendizado da decifração foi durante muito 

tempo definido como conteúdo de leitura. Emitir sons para cada uma das 

letras era uma situação vista como ilustrativa da aprendizagem da leitura. 

Hoje sabemos que não basta ler um texto em voz alta para compreender 

seu conteúdo, e a decifração é apenas uma das muitas competências en-

volvidas na leitura. Ler é, acima de tudo, atribuir significado. Além disso, se 

queremos formar leitores plenos, usuários competentes da leitura e da es-

crita em diferentes esferas e participantes da cultura escrita, não podemos 

considerar alfabetizado quem sabe apenas o suficiente para assinar o nome 

e tomar ônibus. Não estamos falando de uma tarefa simples: ela implica a 

redefinição dos conteúdos de leitura e de escrita. Trata-se não mais de ensi-

nar a língua, com regras e em partes isoladas, mas de incorporar as ações 

que envolvem textos e ocorrem no cotidiano.

No dia a dia, nós lemos com os mais diferentes propósitos: obter 

informações sobre a atualidade, localizar endereços e telefones, preparar 

uma receita, saber noticias de pessoas queridas; e também para tomar 

decisões, pagar contas, fazer compras, viver situações de diversão e de 

emoção.

E a escrita, por sua vez, é usada nas mais variadas situações, com di-

ferentes intenções e para nos comunicarmos com distintos interlocutores: 

dar notícias a pessoas distantes, fazer uma solicitação ou uma reclamação, 

não esquecer do que é preciso comprar, prestar contas do trabalho feito, 

anotar um recado e assim por diante.
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24 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Tais ações podem e devem ser aprendidas, para que se traduzam em 

comportamentos de leitor e de escritor. E esses comportamentos precisam 

ser ensinados. Claro que é necessário aprender o sistema de escrita e seu 

funcionamento; essa aprendizagem pode ocorrer em situações mais próxi-

mas das que são vividas na prática e com textos de verdade, escritos com 

a intenção de comunicar algo.

Trata-se, portanto, de trazer para dentro da escola a escrita e a leitura 

que acontecem fora dela e incorporar na rotina a leitura feita com diferen-

tes propósitos e a escrita produzida com distintos fins comunicativos, para 

leitores reais. Enfim, de propor que a versão de leitura e de escrita presente 

na escola se aproxime ao máximo da versão social, para que nossos alunos 

se tornem verdadeiros leitores e escritores.
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BLOCO 2

ExpECTaTIvas  
DE apRENDIzagEm  
E avaLIaÇÃO
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27RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Expectativas de 
aprendizagem para o 4º ano 
do Ensino fundamental

Sabemos que os alunos da recuperação intensiva necessitam de situações 
didáticas que auxiliem a recuperar o tempo perdido e avançar em seu percurso de 
aprendizagem. Por isso, será necessário planejar boas situações de leitura, escrita 
e produção de textos, ora aproveitando as sugestões apresentadas no material do 
aluno, ora complementando os projetos com outras propostas, desafiadoras para 
seus alunos. 

Para tanto, apresentamos as expectativas de aprendizagem para o 4º ano que 
auxiliará na elaboração destas atividades para atender o proposto.

Ao final da 4º ano do Ensino Fundamental, o aluno deverá ser capaz de, pe-
lo menos1:

��participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar tanto menos 
formais quanto mais formais (como, por exemplo, seminários, mesas-redon-
das ou outros tipos de apresentação e/ou discussão oral de resultados de 
estudo etc.): ouvindo com atenção, intervindo sem sair do assunto tratado, 
formulando e respondendo perguntas, justificando suas respostas, explicando 
e compreendendo explicações, manifestando e acolhendo opiniões, fazendo 
colocações que considerem as falas anteriores e contribuam com novas in-
formações sobre o assunto tratado; 

��planejar sua fala, individualmente ou em grupo, adequando-a a diferentes 
interlocutores em situações comunicativas mais formais no âmbito escolar, 
tais como seminários, mesas-redondas ou outros tipos de apresentação e/
ou discussão oral de resultados de estudo, a partir de anotações feitas com 
a colaboração dos colegas; 

��apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à leitura2 
em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores; 

��ler textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de conhe-

1 SÃO PAULO (Estado) Secretaria de educação. Expectativas de aprendizagem de Língua Portuguesa 
dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. 2013. Elaboração: Kátia Lomba Bräkling. 
Colaboração: Grupo Referência de Língua Portuguesa, Formadoras do Programa Ler e Escrever e Equipe 
CEFAI. Supervisão Pedagógica: Telma Weisz.
Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12/03/2014)

2 A natureza desta participação e como ela evolui será tratada no documento de orientações didáticas.
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28 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

cimento (como, por exemplo, textos de enciclopédias, textos que circulam 
na internet, publicados em jornais impressos, revistas etc.), com o apoio do 
professor ou em parceria;

��utilizar – no processo de ler para estudar ou de informar-se para produzir 
outro texto – procedimentos como: copiar a informação que interessa, grifar 
trechos, fazer anotações etc.;

��selecionar textos no processo de estudo e pesquisa, em diferentes fontes 
apoiando-se em títulos, subtítulos, imagens, negritos, em parceria ou indivi-
dualmente;

��ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros (como, por exemplo, contos, 
fábulas, mitos, lendas, crônicas, poemas, textos teatrais, da esfera jornalística 
etc.), apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as característi-
cas de seu portador, da linguagem própria do gênero e do sistema de escrita;

��no processo de leitura, utilizar recursos para compreender ou superar difi-
culdades de compreensão (como, por exemplo, pedir ajuda aos colegas e 
ao professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a leitura com 
intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou consultar ou-
tras fontes, entre outros procedimentos);

��reescrever,  em parceria ou individualmente, histórias conhecidas, modifi-
cando o narrador ou o tempo ou o lugar, recuperando as características da 
linguagem escrita e do registro literário3;

��produzir textos de autoria em parceria ou individualmente  (como cartas de 
leitor; indicações literárias; relatos de experiência vivida ou ficcionalizada; 
textos expositivos sobre temas estudados em classe; diários pessoais, da 
classe, de leitura ou diários de viagem reais ou ficcionais, por exemplo), es-
crevendo de próprio punho, utilizando recursos   da linguagem escrita e do 
registro4 adequado ao texto (jornalístico, acadêmico-escolar etc);

��participar de situações coletivas de produção de  contos de autoria, utilizan-
do recursos da linguagem escrita e o registro literário;

��no processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: pla-
nejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; textualizar, 
utilizando-se de rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto para controlar a 
progressão temática quanto para avançar nos aspectos discursivos e textuais;

��participar de situações de revisão de textos realizadas coletivamente,  em 
parceria com colegas ou, quando possível, individualmente considerando – 
em diferentes momentos – as questões da textualidade (coerência, coesão 
– incluindo-se a pontuação)5, e  a ortografia depois de finalizada a primeira 
versão.

3 Esse tema será discutido no documento de orientações didáticas.
4 Esse tema será discutido no documento de orientações didáticas.
5 As questões relativas à coesão e à coerência em cada ano serão tratadas no documento 

de orientações didáticas.
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Padrões de escrita:

��Pontuar corretamente final de frases, usando inicial maiúscula.

��Segmentar corretamente a palavra na passagem de uma linha para outra.

��Pontuar corretamente os elementos de uma enumeração.

��Pontuar corretamente passagens de discurso direto em função das restrições 
impostas pelos gêneros narrativos.

��Reduzir os erros relacionados à transcrição da fala.

��Representar marcas da nasalidade de forma convencional.

��Respeitar regularidades contextuais. Por exemplo:

 J o uso do S, o do Z, do R ou RR, G ou GU, o uso de C ou QU;

 J o uso de E ou I no final de palavras que terminam com som de I;

 J o uso de M, N, NH ou ˜ para grafar todas as formas de nasalização de 
nossa língua (ex: campo, canto, pão etc., entre outras).

��Respeitar as regularidades morfológicas. Por exemplo:

 J cantarão, beberão, partirão e todas as formas da 3a pessoa do plural no 
futuro se escrevem em ÃO, enquanto todas as outras formas da terceira 
pessoa do plural em todos os tempos verbais se escrevem com M no fi-
nal. Exemplo: cantam, cantavam, bebam, beberam. (Veja a oposição não 
só entre futuro e passado, mas entre o futuro do indicativo e todos os 
demais tempos verbais.)

��Escrever corretamente palavras de uso frequente.

��Acentuar palavras de uso comum.

��Aplicar regra geral de concordância verbal.
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Avaliação das aprendizagens 
dos alunos

Ensinar e avaliar:

A avaliação deve ser um processo formativo contínuo, que não necessita da 
criação de novas situações de aprendizagem, distintas das praticadas no cotidiano.

Levando isso em conta, oferecemos neste material alguns critérios para você 
poder analisar e avaliar melhor o que se passa na sala de aula: o avanço das crian-
ças em relação às expectativas de aprendizagem, bem como a atenção a seu pla-
nejamento e as intervenções didáticas utilizadas por você em sua rotina.

Recomendamos que você professor elabore pautas para a observação dos 
conhecimentos sobre os gêneros estudados e sobre as convenções da escrita que 
podem ser encontradas no interior de projetos e sequências didáticas.

As pautas de observação podem se tornar importantes aliadas do professor 
para acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens de seus alunos. A ideia é, 
periodicamente, diagnosticar os saberes dos alunos quanto aos conteúdos propostos 
para o 4º ano e, por meio destas pautas, replanejar seu trabalho e suas intervenções.

Mas o que é uma pauta de observação?

A pauta de observação consiste na organização e no registro sistemático de 
informações sobre os conhecimentos dos alunos, tanto inicial (antes do desen-
volvimento de um projeto ou sequência) quanto processual (durante o processo 
de ensino e aprendizagem) e final – momento em que o professor pode avaliar 
o alcance dos objetivos de ensino atingidos com o trabalho realizado.

Orientações gerais para favorecer avanços dos alunos6

As orientações aqui apresentadas são úteis para organizar seu trabalho, con-
siderando a importância de um apoio direto aos alunos que necessitam de uma 
atenção e intervenção mais próxima.

6 O trecho a seguir foi adaptado do guia “Toda força ao 1º ano, volume 3”.
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1. De posse das pautas de observação e da comparação dos resultados, 
identifique as necessidades gerais do grupo e dos alunos que precisam de 
mais ajuda.

Esse procedimento é essencial. É verdade que no dia a dia você obtém muitas 
informações acerca do que cada aluno já sabe. As pautas de observação servem 
justamente para registrar sistematicamente essas impressões e, ao mesmo tempo, 
garantir um melhor acompanhamento do processo.

Sempre há alunos que não chamam tanto a atenção e não costumam pedir 
ajuda (são tímidos ou preferem não se manifestar). Mostram, ao longo do ano, avan-
ços menos significativos do que seria esperado, indicando que necessitam de um 
acompanhamento próximo – isso não seria percebido sem a realização de avalia-
ções periódicas e sistemáticas.

2. De posse das pautas de observação, organize duplas de modo que os 
dois parceiros possam colaborar um com o outro, considerando os objeti-
vos de cada uma das atividades.

É sempre importante lembrar que a função das duplas não é garantir que todos 
façam as atividades corretamente, mas favorecer a mobilização dos conhecimentos 
de cada um, para que possam avançar. Lembre-se, também, que uma boa dupla (o 
chamado agrupamento produtivo) é aquela em que os integrantes trocam informa-
ções; um colabora de fato com o outro, e ambos aprendem. Preste muita atenção 
às interações que ocorrem nas duplas e promova mudanças de acordo com o tra-
balho a ser desenvolvido.

3. Após ter orientado os alunos a realizar determinada atividade, caminhe 
entre eles e observe seus trabalhos, especialmente daqueles que têm mais 
dificuldades.

Enquanto os alunos trabalham, é importante circular pela classe por diversos 
motivos: avaliar se compreenderam a proposta, observar como estão interagindo, 
garantir que as informações circulem e que todos expressem o que sabem e não 
sabem. Quando necessário, procure questionar e intervir, evitando criar a ideia 
de que qualquer resposta é válida. Observe também se o grau de dificuldade en-
volvido na proposta não está muito além do conhecimento de alguns alunos, se 
não está excessivamente difícil para eles. Cada atividade propõe desafios desti-
nados a favorecer a reflexão dos alunos. Muitas vezes você deverá fazer ajustes: 
questionar alguns para que reflitam um pouco mais, oferecer pistas para ajudar 
os inseguros.
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4. Para uma avaliação de ensino é interessante que você reflita se: 

��A organização do grupo favoreceu o desenvolvimento da atividade;

��A organização do espaço no qual a atividade foi desenvolvida (a sala de aula ou 
outro espaço no interior da escola) favoreceu o desenvolvimento da atividade;

��O material foi organizado antes de iniciar a atividade e se isso favoreceu seu 
desenvolvimento;

��A explicação inicial foi suficiente, ou seja, se o que você falou foi o bastan-
te para que os alunos compreendessem o que fariam durante a atividade;

��As questões colocadas pelos alunos durante a atividade e as respostas da-
das por você favoreceram o processo de aprendizagem;

��O tempo reservado para a atividade foi suficiente.

Enfim, reflita sobre esses e outros itens, para que possa concluir o que é pre-
ciso mudar e providenciar as alterações necessárias no próximo planejamento.
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dicas práticas para o 
planejamento do trabalho

Você, professor(a), que está com uma classe de Recuperação Intensiva e tem 

como compromisso ampliar o conhecimento linguístico dos alunos sobre uma va-

riedade de gêneros textuais e ensiná-los a ler com diferentes propósitos e, assim, 

construir procedimentos de leitura variados, bem como adquirir um repertório de 

textos e autores, sugerimos que considere as dicas a seguir.

Com relação à leitura:

1. Leia em voz alta todos os dias...

 • Textos literários, contos tradicionais, histórias contemporâneas, lendas...

Ainda que boa parte de seus alunos já domine o sistema alfabético de escrita, 

eles ainda necessitam de você como leitor de alguns textos que, por sua com-

plexidade ou extensão, ainda não conseguiriam ler por si mesmos. Lembre-se de 

que, por meio da sua leitura, seus alunos podem sentir-se cada vez mais encan-

tados e, consequentemente, motivados para se aventurar no mundo dos livros.

Nessas ocasiões, você pode usar textos literários (contos tradicionais ou con-

temporâneos), notícias de jornal, textos científicos etc.

É interessante que essas leituras sejam organizadas em atividades per-

manentes (aquelas que têm um lugar fixo na rotina semanal, podendo ser 

diárias ou ocorrer uma ou duas vezes por semana) e que enfoquem de-

terminado gênero textual, para garantir que os alunos tenham um contato 

significativo com ele. A leitura de contos tradicionais (como os de encanta-

mento, de esperteza e as lendas) ainda é recomendada, e sugerimos que 

ocorra duas ou três vezes por semana.

 • Além disso, não deixe de aproveitar as revistas que sua escola recebe para 

trazer esses importantes portadores para seus alunos. Em especial, explore 

a revista Ciência Hoje das Crianças, uma publicação muito interessante que 

aborda, de maneira cuidadosa, diferentes temas ligados ao meio ambiente e 

ao conhecimento científico. Há várias seções que podem ser apresentadas aos 

alunos num primeiro momento, a partir da sua leitura. Sugerimos que você leia 

a revista uma vez por semana, de forma que as matérias publicadas em cada 

número possam ser exploradas.
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2. Leia com eles, em voz alta, todos os dias...

 • Parlendas, poemas, quadrinhas, cantigas, adivinhas, trava-línguas e outros tex-
tos memorizáveis. Os textos podem estar num cartaz no mural, em um papel, 
com cópia para cada aluno, ou mesmo escrito na lousa. O livro de textos dos 
alunos contém muitos textos que podem ser utilizados.

3. Leia em voz alta pelo menos uma vez por semana...

 • Um texto informativo: artigos e notícias de jornal. O jornal está organizado de 
modo a facilitar a leitura: há destaques para os principais acontecimentos, 
chamando assim a atenção do leitor. Na primeira página estão os fatos mais 
relevantes, especialmente uma das notícias, que ganha o maior espaço, no al-
to da página. Seu título é a manchete. Aprender a ler o jornal implica aprender 
a fazer uso dessas características.

 • Textos informativos sobre temas científicos (sobre animais, plantas, corpo hu-
mano, planetas etc.).

 • E também (pelo menos duas vezes ao mês) um texto instrucional: regras de 
jogos, receitas culinárias...).

4. Proponha também momentos de leitura nos quais possam...

 • Explorar livros, revistas e jornais livremente, como nos cantos de leitura.

 • Ler, ajudados por você, com diferentes propósitos.

 • Ler, com sua ajuda, informações presentes no ambiente escolar, ampliando o 
conhecimento que já possuem sobre a função da escrita.

 • Explorar a troca de opiniões e comentários como uma das formas de favore-
cer a criação, em sua classe, de um grupo de alunos interessados na leitura, 
especialmente de contos.

 • Expor, em uma conversa, as impressões que tiveram sobre a história e sobre 
seus personagens.  É importante utilizar o termo “personagem” para se referir 
aos diferentes seres que fazem com que a história avance, mas atente para 
a compreensão dos alunos. Talvez seja necessário esclarecer o significado 
desse termo.

 • Realizar a leitura de uma notícia, seguida por um momento de comentários em 
que troquem informações sobre o que compreenderam. Lembre de levar o jornal 
inteiro, pois é importante que os alunos aprendam a fazer uso desse portador.

 • No caso do jornal, comentar a notícia, respondendo, por exemplo, se já ouvi-
ram algo a respeito (no jornal da TV, no rádio etc.). Ao perguntar pelo assunto 
relembre que os cadernos dos jornais são organizados por assuntos e ques-
tione em qual deles a notícia poderia estar.
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5. Convide os alunos a ler todos os dias...

 • Os nomes dos colegas, as atividades do dia, o nome da escola, títulos das 
histórias conhecidas e das cantigas e outros textos disponíveis na escola.

 • Proponha que, diariamente, os alunos leiam por si mesmos, ainda que nessa 
tarefa contem com a ajuda de um colega. Muitas crianças, quando são leito-
res iniciantes, não se sentem seguras quanto a suas capacidades de ler, por 
si mesmas, diferentes textos. A leitura ainda é vagarosa e, em alguns casos, 
desgastante. É importante, então, que se deparem com tal desafio para que, 
na própria atividade de ler, possam se reconhecer como leitores.

 • Nesses momentos, escolha textos adequados às possibilidades de seus alu-
nos: aqueles organizados em versos, como parlendas, trava-línguas, poemas 
e letras de canções continuam sendo interessantes. A essa lista também po-
demos incluir a leitura de adivinhas, cruzadinhas (em que a pista é escrita), 
legendas e pequenos textos sobre curiosidades científicas, receitas e regras 
de jogos. O importante é que essa leitura não se torne mero exercício de de-
codificação das letras. Lembre-se: ler é construir sentido a partir de um texto.

6. Mas atenção...

 • Sempre que possível, leve o suporte no qual o texto selecionado por você foi 
impresso. Se for uma notícia, procure levar todo o jornal para que os alunos 
tenham contato com esse portador. Se for um verbete de enciclopédia, leve o 
volume do qual ele foi extraído. Um conto? O livro. A regra de um jogo? O fo-
lheto de instruções ou até mesmo a tampa da caixa do jogo.

7. Finalmente, comece a aproveitar...

 • Os seus momentos de leitura em voz alta para favorecer a integração do tra-
balho de leitura e de escrita com as demais áreas do currículo.

 • Ao selecionar uma notícia de jornal, você pode escolher uma notícia que tra-
te dos projetos que estarão estudando neste período. Ou então ler um texto 
informativo que tenha relação com a história do lugar, com o modo de vida 
de diferentes grupos sociais (como os povos indígenas) ou que relate a vida 
em outros tempos e em outras partes do Brasil e do mundo... E mais ainda: 
ao escolher um texto para ser lido para e com seus alunos, você pode apro-
veitar para tratar de temas relacionados à nossa sociedade atual, ao nosso 
dia a dia. Saúde, alimentação, lixo, preconceito, preservação ambiental, res-
peito aos portadores de necessidades especiais, trânsito, desarmamento... 
são temas importantes, cuja reflexão contribui para a formação de cidadãos 
mais críticos. Esses temas expressam o conceito de tema transversal propos-
to pelos PCNs. Você ainda pode se valer dos acontecimentos mais recentes 
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para, por exemplo, selecionar notícias de jornal e discutir o conteúdo desses 
textos com os alunos.

8. E redobre ainda mais a sua atenção...

 • No momento de selecionar os textos, escolha sempre textos com qualidade. Evite 
as versões adaptadas, que simplificam o conteúdo e a linguagem do texto. Es-
ses textos pouco contribuem para a formação de seus alunos enquanto leitores.

Com relação à escrita:

1. Mesmo que com menor frequência, continue a propor momentos em que 
os alunos ditem um texto em que você seja o escriba.

Tal como ocorre com a leitura, o maior domínio dos alunos com relação ao sis-
tema de escrita alfabético não justifica que se interrompam os momentos em que 
os alunos ditam um texto para o professor. Essa atividade continua sendo uma opor-
tunidade interessante para enfocar os aspectos discursivos de um texto enquanto 
está sendo produzido, considerando o gênero textual e a situação comunicativa em 
que se insere.

2. Proponha, pelo menos uma vez por dia, que os alunos tenham uma atividade 
em que precisem escrever por si mesmos, ainda que seja com a ajuda de um colega.

Enquanto escrevem, os alunos se colocam inúmeras questões comuns a qual-
quer escritor: a melhor palavra para se expressar, como diagramar um texto, que letra 
usar para escrever determinada palavra, como escrever para que as ideias fiquem 
claras e para que o leitor se interesse por aquilo que escrevem. É importante que 
os alunos se deparem com o desafio de redigir textos variados, pois nessas situa-
ções é que terão oportunidade de enfrentar (e resolver) os problemas encontrados 
por qualquer pessoa que se utilize da escrita em sua vida cotidiana.

Ao propor que seus alunos escrevam, lembre-se que esta é uma atividade que 
requer diferentes momentos: antes, é preciso refletir sobre o que se quer escre-
ver; enquanto se escreve, é preciso ficar atento aos objetivos que se espera que o 
texto cumpra, e é preciso revisar, voltando ao texto para introduzir mudanças que 
o tornem melhor.

E com relação à produção de texto:

1. Escreva pelos alunos pelo menos uma vez por semana...

 • Uma lista de palavras cujo tema tenha significado no contexto do trabalho rea-
lizado até o momento. Pode ser uma lista com os nomes da turma organizados 
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em ordem alfabética, dos nomes e da data de nascimento para a elaboração da 
“Agenda de Aniversários”, dos dias da semana, dos títulos das histórias lidas, 
dos nomes dos personagens preferidos, dos títulos das cantigas trabalhadas...

 • Cartas ou bilhetes, produzidos de forma conjunta com a turma. O assunto po-
de variar: bilhete para pesquisar os nomes dos familiares mais próximos, para 
pesquisar a letra de uma cantiga, para obter informações sobre a data de nas-
cimento dos alunos e outros dados que possam vir a fazer parte da “Agenda 
de Aniversários”.

 • A letra de uma cantiga, uma quadrinha, uma parlenda – eles podem ditar o 
texto para que você o escreva na lousa.

 • Uma indicação literária de texto selecionado pelos alunos para aguçar a von- 
tade de ler de outra turma. Esta atividade tem um propósito muito claro: o 
de incentivar a leitura dos colegas de outra classe. Para isso, leia para eles 
modelos de resenhas ou indicações antes da proposta. Utilize resenhas se-
lecionadas na internet (nos sites das editoras) ou retire-as dos suplementos 
infantis dos jornais (da Folhinha ou do Estadinho). Incluímos abaixo uma re-
senha publicada na Folhinha, suplemento infantil do jornal Folha de S.Paulo, 
como modelo:

15/9/2007

“Menina das estrelas” 
Clarice Cardoso

Colaboração para a Folha

Pense duas vezes quando olhar para o céu ao anoitecer. Viu um mon-
tão de estrelas? Pois, para o escritor e cartunista Ziraldo, elas são, 
na verdade, “os olhos luminosos das meninas”.

Isso mesmo, depois de dar vida aos meninos que vivem nos plane-
tas, chegou a vez de as garotas dominarem as galáxias em “Menina 
das estrelas”, da editora Melhoramentos. O lançamento aconteceu 
na 13a Bienal do Livro do Rio.

Texto – Crédito: ©Folhapress.

2. Proponha que os alunos escrevam todos os dias...

 • O próprio nome em pelo menos um de seus trabalhos do dia, consultando ou 
não o cartaz com os nomes da turma.

 • A data em pelo menos um de seus trabalhos do dia, copiando-a da lousa.
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3. Escreva na frente deles todos os dias...

 • A lista das atividades da rotina do dia, os nomes dos ajudantes do dia, os 
nomes das duplas/grupos de trabalho, o título do texto que será lido no mo- 
mento da leitura...

 • Assim, eles podem observar um “escritor”  mais experiente escrevendo e am-
pliar as noções que já possuem sobre os procedimentos que envolvem o ato 
de escrever.

Seu planejamento deve contemplar sempre 
uma variedade de textos:

E não se esqueça:

 • De planejar duplas/grupos de trabalho para que os alunos se ajudem mutua-
mente, trocando informações entre si.

 • De ficar mais próximo(a) daqueles alunos que têm hipóteses muito iniciais so-
bre o sistema de escrita, atuando como “escriba” deles.

 • De, vez ou outra, pedir que os alunos leiam aquilo que escreveram.

 • De que o objetivo dessas atividades não é fazer com que os alunos escrevam 
convencionalmente, mas sim que possam colocar em ação aquilo que já sabem 
sobre o sistema de escrita, sentindo-se cada vez mais dispostos e confiantes 
a escrever e a aprender a escrever convencionalmente.

 • De, durante essas produções, incentivá-los a consultar outros materiais escri- 
tos para buscar informações sobre qual letra utilizar e como grafar as letras.

Projetos e sequências didáticas:

Neste livro temos a proposta de alguns projetos1 e sequências que podem ser 
desenvolvidos, além das atividades permanentes sugeridas anteriormente. São eles:

Projeto didático “Animais da mata atlântica”: nesse projeto os alunos apren-
derão diversas informações sobre animais da mata atlântica para a produção de 
um mural e apresentação de um seminário.

Poderão estudar diversos gêneros textuais e produzir textos de forma coleti-
va e em parceria com os colegas incentivando a autonomia na leitura e na escrita.

Projeto didático “Crianças como você”: nesse projeto, os alunos se dedi-
carão ao estudo do modo de vida de crianças que habitam diferentes regiões do 

1 Para refletir um pouco mais sobre projetos indicamos a seguinte leitura: VIDAL, Elaine C. R. G. Projetos 
didáticos em salas de alfabetização.  Curitiba: Appris, 2014.
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planeta, a partir da leitura do livro Crianças como você, no qual as fotos que acom-
panham pequenos textos informativos dão um panorama rico do modo como vive 
cada uma das crianças apresentadas. Essa interação da escrita e das imagens 
é particularmente importante para aqueles que estão no início da escolaridade, 
pois permite que tenham bons indícios para antecipar, a partir das imagens, o 
conteúdo dos textos.

Além de abordar o modo de vida de crianças de diversas culturas, de várias 
classes sociais, que pertencem a famílias organizadas de maneiras muito diferen-
tes, numa verdadeira celebração da diversidade da infância e de sua riqueza, o livro 
também permite ampliar o conhecimento dos alunos sobre os países e a localização 
nos diferentes continentes, abordando algumas características desses continentes 
e suas paisagens, o que dá espaço para uma abordagem integrada entre as práti-
cas de leitura, neste caso numa situação de estudo, e os conteúdos de geografia.

As etapas previstas no projeto incluem o estudo do modo de vida de crianças 
de diferentes países, anotações sobre aquilo que foi aprendido a respeito de cada 
uma, entrevistas com colegas para conhecer seu modo de vida e a produção de 
textos inspirados naqueles que foram lidos no livro. Um dos produtos finais previs-
tos nesse projeto é a elaboração de um pequeno exemplar em que cada aluno se 
responsabilizará por escrever sobre o modo de vida de um colega, além de ilustrar 
sua produção.

Sequência didática de reescrita de contos: esta sequência trabalhará a au-
tonomia dos alunos na leitura e produção de textos. Participarão de leituras feitas 
pelo professor e levantamento de episódios presentes nas histórias para que pos-
sam planejar o texto, reler e revisar o que será escrito.

As situações propostas contemplarão momentos de produções coletivas e es-
crita em parceria com os colegas.

Sequência didática de jogos e brincadeiras: aproveitando o Livro de Textos do 

Aluno, organizamos uma sequência didática em que as crianças terão oportunidade 
de acompanhar a leitura ou ler por si m esmas (em duplas ou em pequenos grupos) 
os textos instrucionais que ensinam diferentes jogos de regras. Nesse contexto, 
além da leitura, elas serão desafiadas a comparar diferentes jogos, recomendar 
brincadeiras aprendidas para os colegas de outra turma, explicar a colegas de outra 
classe, por meio de produção oral com destino escrito, uma brincadeira aprendida 
com um funcionário da escola, e várias outras situações envolvendo a leitura e a 
produção de textos desse tipo.

Para que essas leituras tenham sentido, estão previstos momentos em que 
os alunos realizam as brincadeiras aprendidas. Isso, com certeza, enriquecerá o re-
pertório de jogos conhecidos dos alunos, o que, indiretamente, contribuirá para que 
ampliem suas opções no tempo livre (recreio, horário de entrada ou saída das aulas).
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Sequência didática receita: neste trabalho optou-se por incluir várias receitas 
de biscoitos, em geral, são pratos fáceis de fazer, que incluem ingredientes conhe-
cidos dos alunos (o que facilita as atividades de leitura).  Como muitos se repetirão, 
contaremos gradualmente com um novo repertório de palavras estáveis. Os alunos 
participarão de diversas situações de leitura e escrita incentivando a autonomia.

Para organizar e equilibrar essas diferentes propostas (leitura pelo professor, 
leitura do aluno, ditar para que o professor escreva e escrever por si mesmo), con-
sidere as diferentes atividades incluídas neste material e suas respectivas orienta-
ções. As atividades foram agrupadas em diversas modalidades didáticas:

Hora da curiosidade científica – meio ambiente: uma atividade permanente em 
que, ao acompanhar em seus livros a leitura que você fará em voz alta, os alunos 
terão contato com textos que abordam diferentes temas ligados à questão ambien-
tal. Para cada leitura, estão previstas propostas de discussão, debate ou alguma 
situação de escrita pelo aluno relacionada ao tema lido.

Roda de jornal: este trabalho tem por objetivo familiarizar os alunos com um 
portador de texto que traz informações diversificadas – bem conhecido principalmen-
te pelas pessoas que vivem em zonas urbanas – e, além disso, aproximá-los dos 
comportamentos típicos de um leitor de jornal, para que também se tornem leitores 
desse tipo de publicação

As atividades agrupadas sob o título Aprender a ler e escrever melhor são pro-
postas que favorecem a reflexão sobre o sistema de escrita. Em geral, envolvem 
situações voltadas para os alunos que dominam a escrita alfabética, algumas delas 
já enfocando questões ortográficas. Procuramos equilibrar situações em que os alu-
nos devem ler por si mesmos com outras em que precisam escrever. Em todos os 
casos, incluímos na orientação da atividade opções a serem propostas aos alunos 
que ainda não dominam a escrita alfabética. 
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A rotina do 4º ano 
Recuperação intensiva

A seguir, apresentamos uma proposta de organização em que as diferentes 
situações sugeridas estão distribuídas na rotina semanal:

1º semestre
2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira

Leitura do professor:
textos literários

Leitura do professor:
textos literários

Leitura do professor:
matéria da revista 
Ciência Hoje das 
Crianças

Leitura do professor:
textos memorizáveis 
(poemas, parlendas, 
cantigas...)

Leitura do professor:
textos informativos

Roda de jornal Projeto:
animais da mata 
atlântica

Sequência: reescrita 
de contos

Projeto:
animais da mata 
atlântica

Sequência: receitas

Leitura  pelo aluno Leitura pelo aluno Leitura pelo aluno

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

2º semestre
2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira

Leitura do professor:
textos literários

Leitura do professor:
textos literários

Leitura do professor:
matéria da revista 
Ciência Hoje das 
Crianças

Leitura do professor:
textos memorizáveis 
(poemas, parlendas, 
cantigas...)

Leitura do professor:
textos informativos

Hora da curiosidade 
científica:
meio ambiente

Projeto:
crianças como você

Projeto:
crianças como você

Sequência: jogos e 
brincadeiras

Leitura pelo aluno Leitura pelo aluno Aprender a ler e 
escrever melhor

Leitura pelo aluno

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes

Atividades 
permanentes
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BLOCO 4

ORIENTaÇÕEs 
E sITUaÇÕEs 
DIDÁTICas
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ATIVIdAdES PERMAnEnTES
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Comunicação oral:

A oportunidade de usar a fala em situações significativas e próximas às práticas 
sociais reais permite ao aluno, ao longo da escolaridade, desenvolver as competên-
cias necessárias para decidir o que falar, como falar e a maneira mais adequada de 
se expressar, bem como adequar a fala às circunstâncias em que ocorre a intenção 
comunicativa ao interlocutor. Assim, os recitais de poemas e de parlendas, a can-
toria de canções conhecidas e as situações de seminários e palestras são ótimas 
oportunidades para o trabalho com a linguagem oral, entre outras.

Sugerimos:
- Indicar uma história para um colega

- Contar uma história para outra sala

- Roda de adivinhas para que os alunos possam responder

- Apresentação de seminário

- Ensinar uma receita a outras salas

Leitura pelo aluno:

Em qualquer ato de leitura, o leitor conta com informações prévias que  lhe 
permitem antecipar o que, provavelmente, estará escrito num texto. Assim, o pro-
cesso de construir o sentido de um texto é favorecido quando, sobre ele, se conta 
com várias informações diferentes: tudo o que se sabe antes da leitura (onde o 
texto foi publicado, o autor, informações de pessoas próximas que já o leram etc.), 
as informações não verbais que acompanham o texto escrito (imagens, diagrama-
ção), as informações textuais que ajudam a delimitar cada parte do texto (títulos e 
subtítulos). Além disso, a clareza do leitor quanto ao que espera realizar (seus ob-
jetivos de leitura) fará com que a atividade seja mais ou menos complexa, definirá 
a profundidade da leitura.

Tudo isso contribui para que o leitor construa o significado do texto, favorecendo 
o processamento das informações obtidas pela exploração daquilo que está escrito.

As crianças que ainda não dominam o sistema alfabético de escrita não são 
capazes de ler com autonomia. Se observadas, no entanto, algumas condições, é 
possível propor a realização de atividades relacionadas à leitura.

Em determinadas circunstâncias, o conteúdo de um texto já pode ser bem 
conhecido das crianças. Em alguns casos, sua organização favorece a memori-
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zação (como ocorre com as parlendas, poemas e outros textos organizados em 
versos). Em outros, além de serem textos simples, o professor traz várias infor-
mações sobre aquilo que contêm. É o caso das listas, em que ele informa todos 
os itens que as compõem, porém não indica a ordem em que estão dispostos.

Mesmo que ainda não saibam ler, no sentido convencional, tais condições per-
mitem que as crianças coordenem as informações prévias que possuem (o texto 
memorizado ou os itens que já sabem constar de uma lista) para tentar identificar, 
no texto escrito, onde está escrita cada parte, arriscando diferentes possibilidades 
de leitura.

Promova situações que envolvam diversos gêneros textuais, entre eles:
Parlendas
Receitas
Quadrinhas
Trava-línguas
Regras de jogo
Histórias em quadrinhos
Contos
Textos de divulgação científica relacionados aos projetos, por exemplo
Legendas

Leitura pelo professor:

Ler para as crianças desde o início da escolaridade é fundamental: é por meio 
dessa atividade que elas têm acesso à cultura escrita, antes mesmo de estar al-
fabetizadas.

Já é sabido que o domínio do sistema alfabético de escrita é necessário 
para formar leitores e escritores autônomos. No entanto, é cada vez mais evi-
dente, num mundo marcado pelos textos de maneira tão complexa como o nos-
so, que tal domínio não é suficiente para formar bons usuários da escrita. Saber 
ler e escrever envolve conhecer as maneiras mais adequadas de se expressar 
por escrito, considerando diferentes situações comunicativas em que um leitor 
pode se envolver. Por exemplo, ele pode escrever uma carta a um amigo e, em 
seguida, escrever uma carta a uma autoridade. É preciso que saiba como se or-
ganizam as cartas e, além disso, deve escolher o melhor registro a utilizar em 
cada caso (no primeiro, pode escrever de maneira mais coloquial; já na segunda 
situação espera-se um modo mais formal de dirigir-se ao destinatário). Também 
no caso da leitura, é preciso um bom conhecimento sobre os diferentes gêneros 
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tex tuais. Bons leitores sabem a que textos recorrer, dependendo de seus objeti-
vos em cada momento.

O contato com textos literários, especialmente aqueles voltados à cultura da 
infância, é uma excelente maneira de aproximar as crianças do universo da escrita. 
Os contos tradicionais despertam o fascínio das crianças e faz com que esse seja 
um canal privilegiado para garantir uma aproximação favorável entre os pequenos 
e o mundo dos livros. É pela voz de um professor que as crianças se transportam 
ao mundo mágico da literatura, enquanto ainda não podem enfrentar os textos por 
sua própria conta. E é pela voz do professor que se começa a construir um leitor, 
pois, ao dar voz aos textos, permite-se não apenas que as crianças tenham acesso 
à história lida, mas ao modo como cada um se organiza.

A leitura do professor não envolve apenas a leitura de textos literários e não 
se restringe às classes de crianças que ainda não leem autonomamente. O profes-
sor pode (e deve) oferecer-se como leitor em todos os momentos em que houver a 
necessidade ou o desejo de ter acesso a textos que, autonomamente, os alunos 
ainda não conseguiriam ou teriam muita dificuldade de ler sozinhos. Ao dar voz a 
determinado texto, o professor garante que os alunos tenham acesso ao conteúdo 
e à forma como foi construído, além de propiciar uma experiência de construção 
compartilhada de significado: como o professor lê para um grupo de alunos, a ex-
periência da leitura pode ser compartilhada, formando assim uma bagagem comum 
de vivências suscitadas pela leitura.

Promova situações que envolvam diversos gêneros textuais, entre eles:
Parlendas
Receitas
Quadrinhas
Trava-línguas
Regras de jogo
Histórias em quadrinhos
Contos
Textos de divulgação científica relacionados aos projetos, por exemplo
Legendas

Leitura e escrita de nomes próprios:

O desenvolvimento de um trabalho sistemático e frequente com o nome 
próprio representa importante estratégia didática voltada para a alfabetização 
inicial dos alunos, além de estar relacionado à questão da cidadania. No guia 
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de Planejamento e Orientações didáticas do 1º Ano, muitas situações didá-
ticas foram contempladas com esse objetivo. Esse trabalho pode favorecer a 
reflexão dos alunos sobre o sistema de escrita alfabético e ajudá-los a avançar 
nessa aquisição. 

Algumas situações interessantes podem ser propostas para a classe – escrita 
pelo aluno dos nomes dos ajudantes do dia (aqueles alunos que irão ajudar você 
em algumas tarefas, como entregar os materiais para a turma), fazer a chamada 
dos alunos utilizando material escrito como apoio (no caso, os crachás dos alunos) 
e pedir que eles escrevam o nome e sobrenome em pelo menos um dos trabalhos 
propostos no dia. O uso do crachá não se esgota quando os alunos já sabem o no-
me dos colegas, pois o que está em jogo não são aspectos relacionados ao conví-
vio social, mas no que tange à aquisição do sistema de escrita, ou seja, aprender 
sobre seu funcionamento.

Sugerimos algumas atividades que você poderá trabalhar com os 
alunos:
- Elaborar fichas com letras iniciais dos alunos da sala. Pedir que sorteiem e escrevam 
os nomes que começam com as iniciais sorteadas.
- Escrita de nomes de colegas das mesas próximas.
- Atividades em que possam consultar a lista de nomes dos colegas da sala.
- Desenhar na lousa balões com nomes de alunos com as letras embaralhadas. Os alunos 
deverão descobrir de quem é o nome.
- Dizer algumas características dos alunos. Pedir que os alunos descubram quem é e 
escrevam seu nome.
- Escrita de nomes dos alunos de acordo com o time que torce.
- Bingo de nomes.
- Forca de nomes.
- Elaborar agenda de telefone da classe.
- Organizar grupos de trabalho e escrever os nomes dos participantes.
- Separar nomes das meninas e meninos da classe.
- Nomes de colegas que gostam de futebol.
- Nomes de colegas que usam óculos.
- Nomes de colegas que gostam de Matemática.
- Nomes das colegas que estão com fivela no cabelo.
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Trabalho com poemas:

A leitura de textos que os alunos memorizaram é uma excelente atividade, es-
pecialmente quando eles não leem convencionalmente. Ao tentar ler, acompanhando 
alguém que lê em voz alta, a criança procura corresponder partes do que está escrito 
ao que é lido e, ao fazer isso, tem oportunidade de refletir sobre as características 
da escrita. A atividade de tentar ler o poema pode ser repetida em outros momentos 
da rotina, favorecendo assim a memorização do texto.

A atividade de leitura compartilhada  pode ser realizada a partir de um poema. 
Os poemas são textos que emocionam, criam novos sentidos para palavras conhe-
cidas, brincam com as palavras, com seus sons e com as repetições. Por ter esse 
caráter lúdico tão presente, são interessantes para tornar explícitas algumas carac-
terísticas da linguagem.

Ao fazer a leitura, antes de pedir aos alunos que acompanhem o texto com o 
dedo, faça uma leitura em voz alta e explore a graça do poema, depois você poderá 
fazer uma segunda leitura e pedir que o acompanhe com o dedo.  Você pode propor 
outras leituras que tornem evidente o modo como o poeta explorou o tema. Além 
dessa aproximação ao texto poético, é importante que os alunos se familiarizem 
com alguns termos próprios da poesia: versos, estrofes e rimas. Talvez no início os 
alunos não os compreendam bem e necessitem que você esclareça o sentido de 
cada um deles.

É importante que os alunos tenham a oportunidade de participar de práticas 
com a leitura de textos que conhecem de memória (parlendas, adivinhas, canções, 
cantigas populares, quadrinhas, poemas etc.), para auxiliar os alunos que não leem 
convencionalmente.

As atividades de leitura e escrita com esses textos podem possibilitar avan-
ços dos alunos na compreensão do sistema alfabético de escrita. Com o texto 
na mão, sabendo de cor, o aluno tem o desafio de ajustar aquilo que fala ao que 
está escrito e, nessa tentativa, acaba por analisar o texto e buscar relações entre 
as letras e os sons. Cada um irá solucionar esse problema na medida de suas 
possibilidades, por exemplo, se chegam ao fim do texto muito antes de termina-
rem de recitar, na próxima vez tentam apontar com o dedo mais devagar. Outros 
que já têm hipótese de escrita silábica, ao chegarem ao final dos versos, procu-
ram analisar as pistas qualitativas, ou seja, checar se o som que estão recitando 
corresponde à letra do fim do verso. Ou seja, é uma atividade que cria problemas 
diferentes para todos os alunos.
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aTIvIDaDE 1 – LEITURa 
COmpaRTILHaDa DE pOEma I

objetivos

��Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de poemas;

��Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

��Aproximar-se das características de um poema.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: poema “Profissões”, de José Paulo Paes, presente 
na Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: três aulas de 50 minutos.

encaminhamentos

��Organize as duplas levando em consideração os seus saberes com relação 
à leitura.

��Faça a leitura com os alunos da primeira estrofe do poema “Profissões”.

��Converse com os alunos sobre o que acharam desta leitura e oriente a con-
versa com a seguinte pergunta: Por que será que no último verso o poeta es-

creveu a “sua cama era um mar”?

��Leia novamente o poema e solicite que os alunos acompanhem a leitura 
com o dedo.

��Em um segundo dia, você poderá repetir este procedimento com a segunda 
estrofe.

��Em um terceiro dia, você trabalhará com o poema inteiro. Como nas aulas 
anteriores, oriente os alunos a seguir sua leitura, indicando as palavras lidas 
com o dedo. Não é preciso corrigir se isso não for feito adequadamente: por 
não saberem ler convencionalmente, essa aparente inadequação é espera-
da e faz parte de um processo em que o aluno, cada vez mais, ajusta sua 
leitura àquilo que é oralizado.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Profissões
José Paulo Paes

O marujo

MARINHEIRO PEQUENINO

BEBEU ÁGUA AO SE DEITAR.

ACORDOU DE MADRUGADA:

SUA CAMA ERA UM MAR.

O carpinteiro

BATE, BATE, MARTELINHO,

MAS NÃO BATA FEITO CEGO.

CUIDADO COM O MEU DEDO,

QUE MEU DEDO NÃO É PREGO

o bombeiro

BLEN, BLEN, BLEN, BLEN

QUEM VEM? QUEM VEM?

É O BOM BOMBEIRO

E VEM LIGEIRO.

ALGUÉM O CHAMA

PRA APAGAR A CHAMA.

ELE VEM QUE VEM

BLEN, BLEN, BLEN, BLEN

Fonte: Paes, José Paulo. Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 1996. 

                                               

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   55 05/11/14   17:26



56 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

aTIvIDaDE 2 – LEITURa 
COmpaRTILHaDa DE pOEma II

objetivos

��Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de poemas;

��Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito;

��Aproximar-se das características de um poema.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: poema “As Borboletas”, de Vinicius de Moraes, pre-
sente na Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Organize as duplas levando em consideração os seus saberes com relação 
à leitura.

��Leia o poema e deixe um tempo para que os alunos digam o que entende-
ram e descrevam suas impressões sobre ele. Em seguida, leia novamente, 
desta vez explicitando, em cada momento, o verso e a estrofe em que você 
se encontra, para que os alunos possam se localizar ao acompanharem em 
seus textos. Se julgar necessário, leia mais uma vez.

��Proponha uma roda de conversa para permitir que os alunos tenham espaço pa-
ra expor suas impressões sobre o texto. Pela idade e por serem leitores pouco 
experientes, é possível que os comentários se restrinjam a dizer se gostaram 
ou não. Seu papel, como modelo de leitor(a), também será muito importante 
neste momento, pela possibilidade de ampliar tais comentários: diga o que 
chamou a sua atenção no poema – talvez o modo delicado e simples de se 
referir às borboletas, talvez o modo como os versos são construídos, em que 
as impressões são apresentadas como numa conversa carregada de emoções 
diferentes (isso fica evidente em versos como AS AMARELINHAS  SÃO TÃO BO-
NITINHAS, contrastando com E AS PRETAS, ENTÃO... OH, QUE ESCURIDÃO!).

��Se quiser, também é interessante reler um dos versos, aquele que mais cha-
mou a sua atenção. Além de fazer seus comentários, você pode, por meio 
de perguntas, aprofundar os comentários dos alunos: por que gostaram do 
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poema? O modo como o poeta se refere a algum tipo de borboleta suscitou 
algum sentimento (medo, alegria)? Qual trecho mais lhes chamou a atenção?

Lembre-se:
A proposta de reler um trecho para os colegas é possível, mesmo em se tratando de crian-
ças que ainda não dominam o sistema de escrita: após tantas leituras, é provável que os 
alunos já tenham memorizado alguns versos. Deixe que essa leitura seja voluntária e, quan-
do um aluno ler o seu trecho, ajude os demais a localizar, em suas cópias, onde se encontra.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

as borboletas
Vinicius de Moraes

BRANCAS

AZUIS
AMARELAS

E PRETAS

BRINCAM

NA LUZ

AS BELAS

BORBOLETAS.

BORBOLETAS BRANCAS

SÃO ALEGRES E FRANCAS.

BORBOLETAS AZUIS

GOSTAM MUITO DE LUZ.

AS AMARELINHAS

SÃO TÃO BONITINHAS!

E AS PRETAS, ENTÃO...

OH, QUE ESCURIDÃO!

In: A arca de Noé: Poemas Infantis, São Paulo, Cia. Das Letras, Editora Schwarcz Ltda., 1991, p. 50. 
Autorizado pela VW Empreendimentos Artísticos e Culturais LTDA.;

Crédito: ©VM e ©Cia. Das Letras (Editora Schwarcz). 
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aTIvIDaDE 3 – ORgaNIzaR  
EsTROFEs DE Um pOEma

objetivos

��Refletir sobre o sistema de escrita, confrontando as hipóteses de escrita dos 
alunos com as dos colegas.

��Organizar trechos de um poema que se sabe de memória.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, organizá-los em semicírculo, 
de frente para a lousa ou para onde será desenvolvida a atividade, depois em 
duplas para a realização da atividade fazendo uso do agrupamento produtivo.

��Materiais necessários: giz, lousa e poema selecionado anteriormente.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Selecione um poema que tenha sido trabalhado anteriormente com os alunos.

��Escreva o poema na lousa e faça a leitura com os alunos. Chame alguns para 
que possam apontar algumas palavras ditadas por você.

��Em seguida, organize os alunos em duplas com hipóteses de escrita próximas.

��Entregue as filipetas com os versos do poema e peça para que montem o 
texto fazendo relação do falado com o escrito.

��Circule entre os grupos observando as discussões, caso alguma dupla en-
contre alguma dificuldade faça as intervenções necessárias, pergunte como 
começa o poema, peça para que olhem nas filipetas e selecione aquela que 
eles acreditam que está mais próxima do verso em questão.

��Após a organização das filipetas com os versos, peça para que leiam e veri-
fiquem se elas estão de acordo com o poema original. Só então peça para 
que colem numa folha as filipetas organizadas.
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IMPORTANTE: 
Este trabalho com poemas poderá ser repetido durante todo o ano, variando os títulos e 
os poetas, para ampliar o repertório dos alunos e o conhecimento sobre o gênero textual. 
Você poderá utilizar os encaminhamentos sugeridos acima.

Indicamos os seguintes poemas:

MINHA CAMA, de Sérgio Capparelli
GUARANÁ COM CANUDINHO, de Sérgio Capparelli
A FLOR AMARELA, de Cecília Meireles
VALSINHA, de José Paulo Paes
ELEFANTINHO, de Vinicius de Moraes
O CHÃO E O PÃO, de Cecília Meireles

cruzadinhas:

As cruzadinhas, tão populares, podem se tornar um valioso aliado no momento 
da alfabetização inicial, com algumas adaptações.

Para crianças que têm hipótese de escrita silábico-alfabética ou as que escrevem 
alfabeticamente, as cruzadinhas oferecem excelentes oportunidades de refletir sobre 
a escrita e, especialmente, no caso dos alunos com escrita alfabética, também sobre 
questões ortográficas.

Para as crianças que estão nos momentos iniciais em termos de conceitua-
lização da escrita e escrevem segundo  hipóteses pré-silábicas ou silábicas, essa 
atividade seria muito difícil – elas ainda não sabem que letras escolher para pre-
encher os quadradinhos (no caso das pré-silábicas) ou utilizarão as letras que já 
identificam, mas sobrarão espaços (no caso das silábicas).

O que fazer? Uma ótima alternativa, que converte as cruzadinhas em um de-
safio possível de enfrentar, é a inclusão de um banco de palavras. Os alunos devem 
localizar a palavra correspondente em meio a outras; nesse caso, os desafios não 
são de escrita, mas de leitura: após encontrar a palavra de uma lista, podem copiá-
-la nos espaços. No entanto, antes de propor as cruzadinhas como atividade, você 
deve ensinar como funciona a brincadeira, o que pressupõe o domínio de algumas 
regras que não são tão simples:

��É preciso colocar uma letra em cada espaço;

��Não podem faltar ou sobrar espaços: se isso acontecer, provavelmente há 
erros na escrita;
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��O espaço em que as palavras se cruzam deve ser preenchido com uma única 
letra, que é usada para escrever as duas palavras;

��Algumas palavras são escritas em um sentido e outras, no outro; isso está 
indicado pela posição das figuras.

Há um procedimento prático e eficiente para ensinar essas regras. Trata-se de 
desenhar as cruzadinhas em uma base de papel resistente, em tamanho grande, 
que permita o trabalho coletivo; as palavras são escritas com letras móveis. Jogue 
com toda a classe, explicando as regras à medida que vai preenchendo os espaços 
com as letras móveis. Quando os alunos tiverem aprendido, você poderá utilizar 
esses “cruzadões” para propor que os alunos alfabéticos trabalhem em quartetos.

aTIvIDaDE 4 – CRUzaDINHa COm 
BaNCO DE paLavRas 

objetivos

��Ler antes de saber ler convencionalmente.

��Compreender a natureza da relação oral/escrito.

��Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

��Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Deixe o banco de palavras separado da cruzadinha, pois somente alguns 
alunos precisarão dele.

��Organize as duplas considerando seus conhecimentos sobre o sistema de 
escrita.

��Converse com os alunos a respeito da cruzadinha, certificando-se de que 
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todos conhecem as figuras, para que saibam exatamente o que precisam 
escrever. Se necessário, relembre as regras das cruzadinhas.

��Explique como deve ser usado o banco de palavras para os alunos que ainda 
não escrevem convencionalmente.

��Distribua o banco de palavras apenas para os alunos que não escrevem al-
fabeticamente. Para os alunos com escritas alfabética e silábico-alfabética, 
o uso do banco torna a atividade sem sentido, já que o desafio para eles é 
a escrita de palavras.

Atividade do aluno

NOME ___________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Resolva a cruzadinha abaixo, aproveite para utilizar o banco de palavras:

4 LETRAS 5 LETRAS 8 LETRAS 9 LETRAS

TREM NAVIO CAPOEIRA BICICLETA

BOLA CARRO CAMINHÃO CACHOEIRA

BALA AVIÃO CANASTRA CAMIONETE

Trabalho com listas:

As listas compõem um tipo de texto muito presente no dia a dia das pessoas. 
Listar significa relacionar nomes de pessoas ou coisas para a organização de uma 
ação. Por exemplo: lista de convidados para uma festa, lista dos produtos para 
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comprar, lista dos compromissos do dia, lista das atividades que serão realizadas 
na sala de aula etc. Por ter uma estrutura simples, a lista é um texto privilegiado 
para o trabalho com alunos que não sabem ler e escrever convencionalmente, mas 
é importante que você proponha a escrita de listas que tenham alguma função de 
uso na comunidade ou na sala de aula. A escrita de listas de palavras que come-
çam com a mesma letra ou outras similares é inadequada, pois descaracteriza a 
função social desse texto.

Por isso, ao planejar atividades com esse tipo de texto é importante considerar: 

��Atividades de leitura de listas: é fundamental propor atividades de leitu-
ra em que os alunos sejam os leitores. Por exemplo: atividades em que 
recebam uma lista com os títulos dos contos lidos ou dos personagens 
conhecidos e tenham de localizar determinados personagens ou títulos 
(é possível, por exemplo, entregar uma cédula para que os alunos elejam, 
entre os títulos de duas ou mais histórias já conhecidas, qual será relida 
por você); e ainda a leitura da lista de ajudantes do dia, da lista de ativi-
dades que serão realizadas no dia (rotina), da lista dos aniversariantes 
do mês etc.

��Atividades de escrita de listas: por ser um gênero de estrutura simples, as 
atividades de escrita de listas possibilitam que os alunos pensem muito 
mais na escrita das palavras (que letras usar, quantas usar, comparar outras 
escritas etc.). Você deve propor atividades de escrita de listas das quais os 
alunos possam de alguma forma fazer uso. Por exemplo: escrever a lista dos 
contos lidos, a lista dos animais que já foram estudados e a dos que ainda 
pretendem estudar, a lista dos personagens preferidos etc. Vale ressaltar que, 
quando propomos a escrita de um texto visando à reflexão sobre o sistema 
de escrita, em que não há um destinatário específico, é fundamental aceitar 
as ideias das crianças sobre a escrita e colocar questões para que confron-
tem suas hipóteses. Nesses casos também não é aconselhável corrigir, es-

crever embaixo, enfim, fazer uso de recursos similares, pois o objetivo não 
é a escrita convencional nem a legibilidade do texto. Ao planejar atividades 

de produção de listas, considere que é possível propor que os alunos ditem 
o texto para você escrever, que escrevam reunidos em grupos ou duplas ou 
ainda que escrevam utilizando outros suportes, além do lápis e papel, como 

as letras móveis.

��atividades de reflexão sobre a escrita: sempre que for possível favorecer 
a reflexão dos alunos sobre a escrita, proponha comparações entre as pa-

lavras que começam ou terminam da mesma forma (letras, partes da pala-
vra). As listas são ótimos textos para a realização dessas atividades. Como 
é um texto que favorece a reflexão sobre o sistema de escrita, sua utilização 

deve ser mais intensa enquanto houver alunos que não leem e escrevem 
convencionalmente.
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Sugerimos:

Para a escrita
 J Personagens de uma história.

 J Escrita de animais da mata atlântica (individual ou em parceria com o colega).

 J Brincadeiras que a turma gosta de realizar no intervalo.

 J Títulos de contos.

 J Escrita de características de personagens de uma história.

 J Doces que se imagina que existam em uma história.

 J Utensílios que existem na cozinha de uma bruxa.

Para leitura
 J Localizar títulos de contos lidos

 J Encontrar nomes de animais estudados no projeto ou outros animais.

 J Localizar em uma lista personagens de uma história.

 J Encontrar animais que são caçados por algum outro animal do projeto, por 
exemplo, a onça-pintada.

 J Marcar em uma lista personagens ditados pelo professor.

 J Selecionar ingredientes de uma receita.

 J Organizar lista de personagens de acordo com a história.

adivinhas:

As adivinhas ou charadinhas são textos que apresentam um enigma. Utilizam 

duplo sentido ou semelhanças entre palavras para dar pistas, mas muitas vezes 

essas pistas criam mais dificuldade. Costumam agradar a crianças e adultos, tanto 

pelo desafio quanto pelo fato de serem em geral ideias divertidas.

As adivinhas podem ser úteis para ajudar as crianças a avançar em relação 

ao sistema de escrita, mas, para isso, é importante que já sejam conhecidas dos 

alunos. Será muito difícil para eles realizar as atividades de leitura ou escrita sem 

conhecer as respostas das adivinhas propostas.

Assim, sugerimos que você trabalhe com a preocupação de criar um repertó-

rio de adivinhas conhecidas. Você pode planejar, ao longo do ano, atividades nesse 

sentido envolvendo a linguagem oral. 
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Por exemplo:
 J Ensinar uma adivinha para que as crianças a aprendam e contem a seus fa-

miliares.
 J Sugerir que aprendam uma adivinha em casa para contar na classe no dia se-

guinte. Organizar então uma “Roda de adivinhas”.
 J Criar a “Hora da adivinha”, momento em que você ou os alunos ensinam novas 

adivinhas.
 J Fazer a leitura de uma adivinha e pedir para que os alunos anotem as respostas 

a partir de um banco de palavras.
 J Solicitar aos alunos que encontrem a resposta de uma adivinha em uma lista.
 J Em roda, contar uma adivinha para que os alunos, oralmente, possam desco-

brir a resposta.

 J Elaborar questões para respostas de adivinhas.

Para manter a memória dessas adivinhas aprendidas, você pode ir registrando 
tudo num cartaz, que será atualizado sempre que uma nova adivinha for acrescen-
tada ao repertório do grupo.

Roda de jornal:

A Roda de jornal tem por objetivo familiarizar os alunos com um portador de 
texto que traz informações diversificadas – bem conhecido, principalmente pelas 
pessoas que vivem em zonas urbanas – e, além disso, aproximá-los dos comporta-
mentos típicos de um leitor de jornal, para que também se tornem leitores desse 
tipo de publicação.

Cuide para que esses momentos não sejam encarados pelos alunos como uma 
atividade meramente escolar. É importante que eles aproveitem de fato a situação 
para se atualizar, saber a opinião de outros, saber mais sobre o País, sobre os es-
portes, sobre outros locais, enfim, saber o que acontece aqui e agora no mundo e 
compreender que podem descobrir tudo isso na leitura dos jornais.

Selecione para a Roda de jornal  um fato que seja foco das atenções no mo-
mento – no âmbito dos esportes, da política, da saúde, da ciência ou outro. Escolha 
notícias de jornais de diferentes datas e explore com os alunos algumas caracte-
rísticas desse tipo de texto. As notícias costumam ter três partes: título, chamada 
e desenvolvimento. A função do título é sintetizar o conteúdo central, procurando 
atrair a atenção do leitor; a chamada complementa o título, ressaltando a informa-
ção principal; o desenvolvimento expõe a notícia com detalhes.

Ao ler textos jornalísticos para seus alunos e discutir notícias ou reportagens, 
você contribuirá para que eles se informem, aprendam mais sobre determinado as-
sunto e formem opiniões, entre outras coisas.
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Orientações para a Roda de jornal

objetivos gerais

��Aproximar o aluno do jornal, um portador de vários gêneros textuais sobre 
diferentes aspectos da vida na cidade e no mundo;

��Desenvolver o hábito de ler jornais, tanto para obter informações quanto pa-
ra se distrair;

��Desenvolver comportamentos de leitor de jornal.

Planejamento

��Organização do grupo: a atividade poderá ser realizada em grupos, com so-
cialização coletiva.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

aTIvIDaDE 5
��Material necessário: reportagem incluída na Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Leia a primeira parte (o título e a chamada) e deixe que os alunos antecipem 
o que imaginam estar escrito. Dessa forma, familiarizam-se com aquilo que 
os leitores experientes realizam quando leem o jornal: utilizam-se dos vários 
elementos em destaque (títulos e subtítulos, fotos e legendas) para antecipar 
o conteúdo das matérias e assim selecionar o que interessa.

��Após essa conversa inicial, leia a reportagem e, em seguida, discuta oral-
mente as perguntas colocadas: ao questionar a adequação da reportagem 
ao público infantil, queremos que os alunos observem que cada um dos ca-
dernos de um jornal visa a um público e isso implica a escolha de temas de 
interesse e a apresentação das informações de maneira clara e compreen-
sível para esse público.

��No caso da reportagem incluída no material, há elementos comuns à lingua-
gem jornalística (depoimentos de pessoas que têm afinidade com o tema, 
apresentação dos entrevistados – nome e idade –, inclusão dos depoimentos 
por meio do discurso direto, uso de siglas etc.) e a escolha de um tema que 
desperta o interesse das crianças – o cuidado com animais de estimação, 
apresentado numa linguagem acessível.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o título e o subtítulo desta reportagem publicada no caderno infantil do jor-
nal Folha de S.Paulo, Folhinha, 28 de julho de 2007.

BICHOS DE CARNE  E OSSO

SE VOCÊ ESTÁ PENSANDO EM TER UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, APREN-
DA A CUIDAR  DE SEU COMPANHEIRO DE BRINCADEIRAS.

Converse com seus colegas:
De que assunto a reportagem trata?
Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará da reportagem.

BICHOS DE CARNE  E OSSO

SE VOCÊ ESTÁ PENSANDO EM TER UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, APREN-
DA A CUIDAR  DE SEU COMPANHEIRO DE BRINCADEIRAS.

Ufa! A brincadeira acabou. Mas, quando o companheiro de diversão é 
um cachorro ou um gato, você não pode guardá-lo na caixa ou deixá-lo 
jogado até pintar uma vontade de brincar com ele de novo.
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Bichos de estimação precisam de comida, de banho e de uma porção de 
outros cuidados. E, mesmo que você não dê conta de fazer tudo isso, o 
importante é sua participação nessa missão.

Júlia Holmo, 8, ajuda a cuidar do seu gato, Chaninho, e do seu peixe, Ver-
melhinho, mas há coisas que ainda não pode fazer. “Não consigo segu-
rar o saco de ração, que é muito pesado. Quando tento, ou cai muita ou 
pouca comida”, conta a menina. Mas é Júlia quem avisa a mãe quando é 
hora de colocar ração e água para o gato.

“Criança só deve ter bichos de estimação a partir dos seis anos. Antes, 
pode machucar o animal por não ter noção de que ele é um ser vivo”, 
fala Maria Inês Ferreira, veterinária da Anclivepa-SP (Associação Nacional 
de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Estado de São Paulo).

Os irmãos Caio de Paiva Flamínio, 10, e Giovanna de Paiva Mate, 7, têm dois 
cachorros, Nhoque e Fiona, e sabem como cuidar deles. Caio dá banho 
nos cães, coloca ração e água e limpa a sujeira do quintal. E Giovanna 
escova os dentes deles com o mesmo capricho com que escova os seus 
próprios dentinhos.

Crédito: ©Folhapress.

Vocês acham que essa reportagem é interessante para o público infantil? Por 
quê?

aTIvIDaDE 6
��Materiais necessários: jornais diversos trazidos por você ou disponíveis na 
escola

encaminhamentos

��Traga o jornal e leia a manchete: o título da principal notícia publicada na pri-
meira página (mesmo que não seja o jornal do dia, é importante que a notícia 
trate de um assunto que, de alguma maneira, seja de interesse dos alunos). 
A partir da manchete, deverão antecipar o conteúdo da notícia.

��Depois da sua leitura, promova uma conversa sobre o que compreenderam 
e sobre os motivos por que consideram que essa notícia teve destaque no 
dia em que foi publicada.
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IMPORTANTE:
O jornal está organizado de modo a facilitar a leitura: há destaques para os principais 
acontecimentos, chamando assim a atenção do leitor. Na primeira página estão os 
fatos mais relevantes, especialmente uma das notícias, que ganha o maior espaço, no 
alto da página. Seu título é a manchete. Aprender a ler o jornal implica aprender a fazer 
uso dessas características.

aTIvIDaDE 7
��Materiais necessários: jornais trazidos por você ou disponíveis na escola e 
atividade da Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Por meio de sua leitura, os alunos podem aprender sobre a função e a lingua-
gem dos textos jornalísticos, conhecimentos importantes para formar leitores 
interessados em se manter bem informados.

��Escolha uma notícia para ler para seus alunos. É importante que você leve 
todo o jornal onde ela foi publicada.

��Antes da leitura, mostre aos alunos o caderno de onde foi retirada ou, se for 
uma notícia publicada na primeira página, apresente-a aos alunos.

��Leia o título e pergunte se ouviram algo a respeito do assunto, se sabem do que 
a notícia vai tratar. Você também pode oferecer algumas informações sobre o 
que será lido. Essas informações ajudarão os alunos a acompanhar sua leitura.

��Leia a notícia e, a seguir, proponha uma conversa sobre o que compreenderam.

��Proponha aos alunos que transformem a notícia escrita em uma notícia de jor-
nal ou TV.

��As notícias veiculadas num jornal falado organizam-se de forma diferente do 
jornal escrito. A proposta de transformarem a notícia escrita como se fossem 
os apresentadores de um jornal da TV coloca-lhes o desafio de reorganizarem 
a linguagem de modo a enfatizar as informações principais (a notícia apresen-
tada na TV é mais concisa, se comparada àquilo que é veiculado no jornal).

��Na sequência, promova uma atividade de leitura em duplas, os alunos preci-
sam localizar as palavras que você vai ditar. Antes, leia o título várias vezes, 
até que os alunos o memorizem. Enquanto você lê, peça aos alunos que 
acompanhem o texto, apontando as palavras lidas com o dedo.

��Escolha algumas palavras e diga-as em voz alta. Os alunos têm de localizar 
essas palavras no texto e traçar um círculo em volta. Para localizarem as 
palavras ditadas, eles acionarão diferentes estratégias de leitura e poderão 
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apoiar-se nas informações do texto (pois já sabem seu conteúdo) e no conhe-

cimento que já construíram sobre as letras e sobre a organização da escrita.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Em grupos, vocês prepararão uma apresentação da notícia que ouviram, como se 
estivessem num jornal da TV.

Antes de apresentarem a notícia para a classe, façam alguns ensaios. Procurem 
comunicar a notícia com clareza.

Não esqueçam de expor as principais informações:

J O que aconteceu?

J Com quem aconteceu?

J Onde aconteceu?

J Quando?

Acompanhem a leitura do título desta notícia e, junto com seu colega de dupla, 
circule as palavras que o(a) professor(a) vai ditar.

Brasil vence Copa América, ganha ouro no Pan e é imbatível no vôlei

Folha de S.Paulo, 16 de julho de 2008.
Texto – Crédito: ©Folhapress.

aTIvIDaDE 8
��Material necessário: reportagem da Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Leia o título e a legenda que acompanham a foto e deixe que os alunos an-

tecipem o conteúdo da reportagem. Fazer isso permite que eles se preparem 

melhor para ouvir e compreender a notícia. É interessante que você deixe que 

digam o que sabem sobre o trabalho dos Doutores da Alegria. Você também 

pode trazer algumas informações que saiba. 
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��Em seguida, leia a reportagem sem interrupções e proponha uma conversa 
sobre aquilo que compreenderam.

��No final, proponha as perguntas para que os alunos respondam oralmente. 
Quando concluírem as respostas, deverão ditar para que você registre no quadro. 

��No final, cada aluno copia em seu livro.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura desta notícia. Depois, responda às perguntas.

Sábado, 17 de setembro de 2005

DIVERSÃO

Palhaços que divertem crianças doentes vão do hospital ao cinema

Doutores da besteirologia
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

“Um dia um palhaço abriu a porta do hospital e foi 
espiar o que acontecia lá dentro. Viu logo que uns ho-
mens vestidos de branco eram os chefões do pedaço. 
Um deles disse que era oncologista e aí ele pensou: 
‘Ah, besteirologista’”. É assim que Wellington Nogueira, 
o Dr. Zinho, fundador do Doutores da Alegria, explica 
como o palhaço foi parar no hospital. No Brasil há 14 
anos, o grupo tem 37 palhaços. Nos hospitais visita-
dos pelo grupo (hoje são 11), os palhaços contracenam 
com as crianças. Todo palhaço besteirologista tem que 
saber “dar tapa, levar tombo e fazer bolha de sabão”, 
diz Dr. Zinho. “A máscara e o nariz são uma licença 
para fazer o que quiser. Mas é preciso usá-los com res-
peito”, diz.

A partir do dia 23, os Doutores da Alegria estarão no cinema. “Meu filho assistiu ao 
filme e disse: ‘Gosto quando aparecem os palhaços, mas não quando as pessoas co-
meçam a falar’”, diz Wellington. (Gabriela Romeu)

Texto – Crédito: ©Folhapress.
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Qual o título da reportagem?

Qual o assunto tratado?

Em que jornal ela foi publicada?

Em qual caderno?
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aTIvIDaDE 9

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Na atividade de jornal proposta, os alunos acompanham em seus livros a 
leitura do título da notícia.

��Após a leitura, é interessante saber o que os alunos sabem sobre o tema trata-
do, sobre o monumento do Cristo Redentor e sobre a cidade do Rio de Janeiro. 
Depois de explorar esses conhecimentos, leia a notícia (que está no quadro a 
seguir) e, após a leitura, converse com a turma sobre aquilo que compreenderam.

Cristo Redentor é eleito uma das sete novas maravilhas do mundo – Folha 
Online – 7 de julho de 2007.

O Cristo Redentor foi o terceiro anunciado como uma das sete novas maravilhas 
do mundo. O primeiro foi a Grande Muralha da China. Os nomes dos vencedores 
foram revelados neste sábado (7) na cerimônia de anúncio do concurso, reali-
zada em Lisboa (Portugal).

O monumento de Petra, na Jordânia, foi o segundo anunciado das novas sete 
maravilhas.  O quarto foi a cidade inca de Machu Picchu. A pirâmide de Chi-
chén Itzá, no México, foi o quinto nome dito pelos apresentadores. O Coliseu 
de Roma foi o sexto, e o sétimo e último anunciado como nova maravilha foi o 
Taj Mahal, na Índia.

O concurso, promovido por uma fundação suíça, recebeu votações pela inter-
net e por mensagens telefônicas. Ao total, o concurso recebeu cerca de 100 
milhões de votos.

A iniciativa não tem apoio unânime e a Unesco, que se dedica ao patrimônio 
mundial, decidiu não participar do evento. De origem privada, o projeto pretende 
completar a lista das sete maravilhas definidas por volta de 200 a.C.

As maravilhas da Antiguidade são: o templo de Ártemis, os jardins suspensos 
da Babilônia, o mausoléu de Halicarnasso, o colosso de Rodes, o farol de Ale-
xandria, a estátua de Zeus e a grande pirâmide do Egito. Somente esta última 
existe até hoje.

As pirâmides de Gizé chegaram a figurar na lista de monumentos participantes 
do concurso suíço, mas foram retiradas da lista de votação após autoridades 
egípcias demonstrarem irritação com o fato.

Texto – Crédito: ©Folhapress.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura do título da notícia que será lida hoje:

Cristo Redentor é eleito uma das sete 
novas maravilhas do mundo

Folha online – 7 de julho de 2007.
Texto – Crédito: ©Folhapress.

Ouça a leitura da notícia que o(a) professor(a) fará.

aTIvIDaDE 10
��Materiais necessários: jornais trazidos por você ou disponíveis na escola.

encaminhamentos

�� Oriente os alunos para que escolham  para ler uma notícia de interesse uti-
lizando um procedimento comum entre os leitores de jornal: selecioná-la a 
partir dos títulos da primeira página, que tem a função de oferecer um resu-
mo dos principais fatos.

��As perguntas propostas após a leitura têm como objetivo favorecer que os 
alunos reconstituam a notícia oralmente, a partir de seus elementos.

��Após a leitura, promova uma conversa para discutir o que compreenderam e 
coloque as questões indicadas no livro. É importante que toda a turma refli-
ta e discuta sobre elas. Essa discussão será feita oralmente, não é preciso 
que copiem em seus livros.

Sugestões de perguntas:
 J Por que escolheram essa notícia?

 J Do que ela trata?

 J Com quem ocorreram os fatos descritos?

 J Quando ocorreram?

 J Onde ocorreram?
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aTIvIDaDE 11
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

�� Explique aos alunos a atividade (a leitura de uma notícia publicada no ano 

de 1970) e leia a manchete. 

��Deixe que os alunos antecipem o conteúdo da notícia a partir dessa leitura 

e das fotos. Provavelmente não terão dificuldade em identificar o assunto 

tratado (futebol, Copa do Mundo etc.). 

��Em seguida, depois de responder às perguntas propostas no final da ativida-

de, leia o corpo da notícia, explicando que esse texto é o mesmo que está 

na região assinalada da primeira página.

��Deixe que conversem sobre o tema: gostam de Copas do Mundo? Quando 

o Brasil foi tricampeão mundial, seus alunos não haviam nascido. E seus 

pais? Seus avós? E você?

��Converse também sobre Copas do Mundo, como cada um torce, que tipo de 

emoção sente.

��Aproveitando a notícia de jornal, faremos uma atividade de leitura da lista 

dos nomes dos jogadores que venceram o tricampeonato do mundo, na Co-

pa de 1970.

��Antes da atividade, leia a legenda da foto e peça que os alunos localizem os 

nomes que vão sendo apresentados.

��Em seguida, diga que vai ler somente o nome dos jogadores e o número de 

suas camisas. Os alunos precisam localizar esse nome e escrever o número 

da camisa no desenho ao lado. A cada nome lido, é interessante fazer pergun-

tas no sentido de favorecer a socialização do conhecimento de alguns alunos. 

Por exemplo, ao ler o nome do jogador  FÉLIX, você pode perguntar: com que 

letra começa seu nome? Para ROBERTO, pergunte pelas letras inicial e final. 

A cada nome de jogador lido, deixe que os alunos o localizem e marquem 

o número da camisa que usou na seleção, que você também vai informar.

Para ajudar você, aí vai a escalação dos jogadores na Copa de 1970:
Titulares: 1 Félix (goleiro) | 2 Brito | 3 Piazza | 4 Carlos Alberto | 5 Clodoaldo | 6 Marco 
Antônio | 7 Jairzinho | 8 Gérson | 9 Tostão | 10 Pelé | 11 Rivellino.
Reservas: 12 Ado (goleiro) | 13 Roberto | 14 Baldocchi | 15 Fontana |
16 Everaldo | 17 Joel | 18 Paulo César | 19 Edu | 20 Dario | 21 Zé Maria |
22 Leão (goleiro).
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PARA SABER MAIS:

A leitura de jornal proposta para hoje é especial: além de ser um veículo de comunicação 
para divulgação dos principais fatos que ocorrem no mundo, na atualidade, o jornal 
também pode ser considerado como fonte de pesquisa, para conhecer melhor eventos 
ocorridos no passado.

Incluímos no material uma cópia da primeira página do jornal do dia em que o Brasil venceu 
sua terceira Copa do Mundo e comemorou o recebimento da Taça Jules Rimet.

Essa possibilidade de recuperar os fatos ocorridos e divulgados em momentos passados 
dá a esse portador, o jornal, outra função que é interessante que os alunos conheçam: 
a de documentar os fatos históricos.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje leremos uma notícia histórica. A 
imagem a seguir é uma cópia da primeira 
página de um jornal do dia 22 de junho 
de 1970. Qual foi a notícia de maior des-
taque nesse dia?

Pela terceira vez, a Taça Jules Rimet vem 
para o Brasil; desta vez, definitivamen-
te. Trazida com todo o carinho pelos 22 
jogadores que defenderam as nossas 
cores no México – também por Zagalo e 
pelos outros membros da delegação nacio-
nal –, a Taça chega amanhã cedo a Brasí-
lia. A mesma Taça que o capitão Carlos 
Alberto recebeu, ontem, do presidente mexicano Gustavo Dias Ordaz – 
após a vitória na final contra a Itália – e ergueu com as duas mãos pe-
rante os olhos de 700 milhões de pessoas que o viam pela televisão.

Em nome de todos os brasileiros, o presidente Médici será o primeiro a 
homenagear o grande feito dos nossos heróis e lhes oferecerá um almo-
ço no Palácio do Planalto. Depois, os tricampeões desfilarão pelas ruas 
da Capital Federal e participarão de uma sessão especial no Congresso 
Nacional, embarcando em seguida para o Rio, onde várias comemora-
ções estão programadas.

Texto – Crédito: Folhapress.
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Nesse dia, qual foi a manchete?

Além de ler a manchete, observe as fotos para descobrir o assunto tratado na 
notícia.

Acompanhe a leitura do(a) professor(a) para saber como foi esse momento mar- 
cante da história do futebol brasileiro.

Hora da curiosidade científica
– Meio ambiente:

Este momento de leitura pode começar antes mesmo de os alunos lerem con-
vencionalmente – você pode escolher textos que só tragam informações curiosas, 
sem necessariamente estarem atrelados a um conteúdo escolar, e, ou, selecionar 
aqueles que façam parte de um projeto de estudo, como “animais em extinção”, 
“povos da Amazônia”, “a cidade de São Paulo” etc. Dessa forma, os alunos passam 
a ler os textos com os propósitos de informar-se, aprender sobre um tema, encon-
trar respostas para determinadas perguntas – propósitos pelos quais tais textos 
costumam ser escritos.

Além disso, ao ouvirem a leitura desses textos, os alunos também se familia-
rizam com sua linguagem, organização e podem aprender:

��Sua função;

��Onde são encontrados (seus portadores);

��Características da linguagem;

��Tipo de conteúdo que abordam;

��Expressões e vocabulário mais frequentes;

��Relações com a iconografia (ilustrações, fotos, gráficos e tabelas).

Tudo isso eles aprendem ao ouvir, discutir, estudar e consultar esses textos 
junto com você. Tais conhecimentos são úteis para formar os alunos como leitores, 
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mas, em outras situações, tornam-se fundamentais para que eles consigam produzir 
esses textos, seja oralmente, seja de próprio punho, conquistando, assim, um im-
portante recurso para reapresentar os conteúdos aprendidos nas diferentes áreas 
de conhecimento e seguir aprendendo.

A lista abaixo é apenas uma referência, pois você pode optar por outras publi-
cações (suas ou disponíveis na escola):

��Ciência Hoje das Crianças;

��Suplementos infantis e cadernos de ciências de jornais semanais;

��Superinteressante;

��Mundo Estranho;

��Recreio.

Orientações para a Hora da curiosidade

objetivos gerais

��Desenvolver comportamentos de leitor.

��Ler para se informar e aprender mais sobre temas relevantes.

��Colocar em jogo o que sabem sobre diversos temas, assim como validar ou 
não seus levantamentos.

Planejamento

��Organização do grupo: a atividade poderá ser realizada em grupos, com so-
cialização coletiva.

��Duração aproximada: 50 minutos.

aTIvIDaDE 12
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Nesta atividade de leitura, os alunos leem um pequeno texto informativo para 
localizar uma informação explícita, uma habilidade importante relacionada à 
compreensão de um texto.

��As questões apresentadas antes tanto favorecem que os alunos coloquem 
em jogo o que sabem sobre o tema como escolham um objetivo para a leitu-
ra: validar ou não aquilo que previamente arriscaram como resposta.
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��No caso dos alunos com escrita alfabética, é importante que, após a leitura 
compartilhada das questões e de arriscarem seus palpites (isso pode ser 
feito oralmente), eles se dediquem à leitura autônoma e silenciosa do texto. 
Em seguida, precisam marcar a alternativa correta na primeira questão e es-
crever a resposta para a segunda questão.

��Quanto aos alunos com escritas não alfabéticas, é interessante que você leia o 
texto e, no caso da primeira questão, deixe que busquem a resposta utilizando 
índices de leitura (a primeira ou última letra). No caso da segunda, após respon-
dê-la oralmente, poderão escrevê-la de acordo com suas hipóteses de escrita.

IMPORTANTE 
Não à toa, incluímos duas formas de resposta (marcar a correta e responder 
textualmente), pois é comum que, em determinadas ocasiões, os alunos sejam 
requisitados a realizar diferentes procedimentos relacionados às informações de 
um texto (assinalar alternativas, circular palavras, numerar, sublinhar etc.). Para que 
tenham elementos para enfrentar esses desafios, é necessário que as perguntas sejam 
propostas de maneiras diferenciadas, o que também é o objetivo deste volume

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje o nosso assunto é:
Reciclagem do lixo

O professor vai ler o seguinte texto e vocês vão acompanhar.

colaborando com a reciclagem do lixo
Nas últimas décadas, a reciclagem tornou-se fundamental para a conserva-
ção do planeta e para a sobrevivência do ser humano. No Brasil, são produ-
zidas, diariamente, cerca de 250 mil toneladas de lixo. São Paulo é a cidade 
que mais produz lixo no Brasil, com cerca de 19 mil toneladas por dia. Os 
aterros sanitários lideram o ranking do destino do lixo coletado em todas as 
cidades (53%). A compostagem e a reciclagem respondem por apenas 2% 
do total do lixo produzido.

Para evitar o desperdício dos recursos naturais, há a necessidade do con-
sumo consciente de água, papel, plástico, vidro etc. Para se ter uma ideia, 
uma garrafa de plástico demora 200 anos para desaparecer. Por isso, após 
a utilização é necessário enviar para postos de coleta ou ecopontos.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Após a leitura, converse com seus colegas:

Quantos alunos reciclam o lixo produzido em suas casas? Por que é importante 
reciclar o lixo?
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aTIvIDaDE 13
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Leia o texto e peça aos alunos que o acompanhem em seus livros. 

��Além da leitura, é interessante que, no momento imediatamente posterior, 
haja uma conversa sobre o que os alunos compreenderam. Na questão pro-
posta na atividade espera-se que os alunos reflitam sobre suas ações em 
relação ao vidro. Anotar o endereço do posto de coleta mais próximo da es-
cola é uma forma de incentivar a classe a se mobilizar para comportamentos 
mais conscientes quanto ao lixo.

�� Para pesquisar o posto de coleta mais próximo da escola, consulte o site 
<http://www.radioeldorado.com.br/fm/pintoulimpeza/index.htm>.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje nosso assunto é:
A reciclagem do vidro

Acompanhe a leitura que seu professor fará deste texto:

Vidro
Se é rejeitado com outros resíduos, o vidro não é aproveitado e dificilmente 
se decompõe.

No entanto, sua reciclagem é simples, e a fabricação de uma tonelada de 
vidro reciclado evita a extração de uma tonelada de areia dos nossos rios.

Além disso, ao reciclar economiza-se 32% de energia, 50% de água e dimi-
nui-se a poluição do ar.

Como preparar o vidro para ser reciclado?

Todos os materiais precisam ser preparados antes de serem entregues nos pos-
tos de reciclagem. Para isso, há algumas regras básicas que, no caso do vidro, 
são as seguintes: limpe, enxágue e retire a tampa, rótulos, etiquetas e adesivos.

Procure não quebrar o vidro.

Crédito: O Estado de S.Paulo, A reciclagem do vidro, site Rádio Eldorado.

Converse com seus colegas: alguém separa o vidro dos demais itens do lixo e o 
encaminha para a reciclagem?
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Lembre-se:
A leitura compartilhada é excelente para favorecer a autonomia dos alunos como leitores, 
especialmente quando se trata de textos que eles ainda não teriam condições de ler 
sozinhos. Nessa modalidade de leitura, espera-se que você leia o texto normalmente, 
em voz alta (não é preciso silabar, nem ler rápido demais, pois desta forma os ouvintes 
não compreenderiam o que se lê). Ao solicitar que os alunos acompanhem em seus livros, 
ao mesmo tempo que se garante que se tenha  acesso ao significado do texto, dá-se 
oportunidade a um processo em que eles leem buscando acompanhar aquilo que você 
oraliza, favorecendo assim uma leitura mais fluente do que fariam se tivessem que lidar 
sozinhos com toda a complexidade da leitura.

aTIvIDaDE 14
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Para favorecer a compreensão dos alunos, é importante que você os prepare 
para a leitura, antecipando o tema do texto e sua relevância e lançando per-
guntas em que eles tanto podem colocar o que sabem sobre o tema, quanto 
levantar hipóteses sobre o que pode estar escrito. É necessário mencionar 
também que o texto tem uma parte difícil, que fala de porcentagem, mas que 
o autor tentará explicar o que significa.

��Após essa introdução, leia o texto, interrompendo a cada parágrafo para fa-
zer breves esclarecimentos e salientar as principais informações. Se julgar 
necessário, essas informações podem ser grifadas. 

��No final do texto, deixe que os alunos coloquem aquilo que compreenderam 
e levante com eles as informações que julgaram mais significativas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje nosso assunto é:
Água

Acompanhe atentamente a leitura que seu professor fará deste texto.
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água é vida!

Tão importante para a preservação da vida na Terra, esse 
líquido tem até seus direitos!

“Dona Maria, olha a torneira pingando! Victor, não demore muito no banho! 
Martinha, feche a torneira enquanto escova os dentes! Vamos economi-
zar!...” O dia 22 de março foi escolhido como o dia mundial da água pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), para lembrar a importância que a água 
tem para a existência da vida. A ONU criou até a Declaração dos Direitos da 
Água, o que é muito justo! Afinal de contas, o que seria de nós sem esse 
precioso líquido?

Quando a Terra estava se formando, há cerca de 4,6 bilhões de anos, e de- 
pois, com a sua evolução, a água se encontrava no estado de vapor. Mas a 
crosta terrestre foi se resfriando e a água se condensou, formando lagos e 
oceanos e proporcionando o aparecimento da vida.

A ciência ainda não conhece seres que consigam se desenvolver e sobrevi-
ver sem água. O homem, na sua busca incansável de vida fora da Terra, pro-
cura por água em estado líquido nos outros astros como um primeiro sinal 
de que pode haver seres vivos ali. No Sistema Solar temos o planeta Marte, 
com fortes indícios de que havia água fluindo em sua superfície no passado. 
Quem sabe a vida existiu por lá?

Mas a procura de água não se limita ao Universo: aqui na Terra sabe-se, por 
exemplo, que cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta pelas 
águas. Desse total, 97,5% é água salgada e somente 2,5% é água doce. 
Vamos fazer uma comparação: imagine que você está numa festa com mil 
copos de refrigerante, sendo que desses copos só podem ser servidos 25 – 
este seria o equivalente à água doce do planeta. Para complicar ainda mais 
a situação, 70% dessa água doce está sob a forma de gelo e os 30% restan- 
tes no estado líquido. Ou seja: dos 25 copos de refrigerante, sobram apenas 
sete copos e meio para serem servidos – o restante está congelado!

Agora, atenção: quanto à água potável, indicada para o consumo humano, 
ela corresponde a somente 0,003% de toda a água da Terra! Comparando 
novamente, é como se, daqueles sete copos e meio de refrigerante que te-
mos, só pudéssemos pegar um copo e dar somente um gole! Portanto, te-
mos de tomar conta da água desde já, sem esbanjar e economizá-la para 
podermos continuar neste planeta, contribuindo para um futuro melhor.

Faça sua parte, não só no dia 22 de março, mas todos os dias, cuidando muito 
bem desse recurso natural para manter nosso planeta vivo por muitos anos!

Crédito: Texto retirado de www.chc.org.br  
Diego Pires Azevedo/Instituto Ciência Hoje/RJ.
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aTIvIDaDE 15
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Esta atividade visa a conscientizar os alunos para a importância da redução 
do consumo de água e também desenvolve as habilidades de leitura de grá-
ficos e de textos. Para ajudá-los, sugerimos que ora você parta do texto e vá 
para a imagem, ora faça o contrário.

�� Para o primeiro texto, comece com uma leitura geral; releia, parágrafo por 
parágrafo, explorando a compreensão dos alunos a cada um deles. 

��Terminada a leitura, chame a atenção dos alunos para a imagem e proponha 
que procurem interpretá-la.

��No segundo texto, siga o processo inverso: explore o gráfico primeiro, deixe 
que exponham suas compreensões e, em seguida, faça a leitura comparti-
lhada do texto.

�� Entre os dois textos há algumas perguntas em que se propõe que os alunos 
reflitam sobre o modo como utilizam a água. 

��Antes da leitura, pergunte como os familiares realizam as tarefas abordadas. 
Faça uma reflexão sobre a importância de se economizar água e sobre a for-
ma como cada um pode colaborar.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia com seu professor o texto abaixo:

água

Apesar de a maior parte do planeta ser coberta de água, menos de 3% desse 
volume constitui água doce. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 
cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender suas necessida-
des de consumo e higiene. O brasileiro gasta, em média, quase o dobro: aproxi-
madamente 200 litros/dia, ou 73 mil litros/ano. [...]
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O relatório anual da ONU estima que, em 2050, 45% da população mundial não 
terá a quantidade mínima de água necessária para o dia a dia. Atualmente, já 
existe mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso à água doce.

Crédito: UOL/Folhapress.

Após a leitura do texto, converse com seus colegas:

O que você faz para economizar água? O que mais poderia fazer?

A seguir, uma dica para economizar água com uma pequena mudança de hábito.

Ao lavar o carro e a calçada
Quem usa a mangueira durante 
15 minutos para lavar a calçada 
toda semana desperdiça cerca de 
1.700 litros de água em um ano. O 
uso de vassoura e balde permite 
controlar a quantidade empregada 
desse líquido cada vez mais raro.

Crédito: UOL/Folhapress.

Considerando o que foi lido, você acha que sua família deveria mudar seus hábi- 
tos em relação a essa atividade? Por que você acha isso?
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aTIvIDaDE 16
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Leia o texto com os alunos e deixe que conversem sobre a dica relacionada. 
Em seguida, proponha que façam a leitura em duplas para então iniciar um 
debate sobre o que foi lido e o que entenderam.  A pergunta que se segue 
ao texto visa a relacionar o conteúdo do texto à vivência dos alunos.

��É interessante que os alunos que não leem alfabeticamente estejam agrupa-
dos com colegas que também não realizaram essa conquista para que você 
possa ler em voz alta para eles. A escrita das respostas pode ser feita de 
acordo com as hipóteses dos alunos e você pode ajudá-los lembrando-os de 
consultarem as palavras estáveis que circulam pela classe.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje nosso assunto continua sendo:

água

Leia esta dica para economizar água

Chuveiro
Um banho de ducha (chuveiro a gás) de 15 minutos 
consome cerca de 243 litros de água, caso a torneira 
esteja meio aberta.

Se você adquirir o hábito de fechá-la ao se ensaboar e re-
duzir o tempo do banho para 5 minutos, o gasto cai para 
81 litros. Em um ano, a economia chegará a 59 mil litros, 
mais que o suficiente para suprir a necessidade de água 
de outra pessoa durante 12 meses.

Crédito: UOL/Folhapress.

Considerando o que leu, você acha que seu banho é econômico? Por que você 
acha isso?
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aTIvIDaDE 17
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Nesta aula, será abordado o tema da ameaça à biodiversidade em algu-
mas regiões do planeta. O tema será tratado a partir do mapa e de algu-
mas regiões nele assinaladas em que espécies endêmicas correm o risco 
de desaparecer.

��Para realizar as atividades propostas, os alunos precisam ler os textos e 
relacioná-los a outros elementos, especialmente o uso das legendas.

��É interessante que você inicie a aula retomando o conhecimento dos conti-
nentes, que será abordado no projeto Crianças como você, com a utilização 
do mapa-múndi. Ajude seus alunos a identificar, no mapa incluído na ativi-
dade, cada um dos cinco continentes e explore o significado dos itens da 
legenda. No material do aluno há algumas indicações que também podem 
ajudar a compreender esses itens (por exemplo, o significado da palavra “en-
dêmico”). Para isso, você pode ler cada um dos itens e propor aos alunos 
que discutam seu possível significado. Em seguida, se não chegarem a uma 
explicação próxima, você pode esclarecer o significado.

��A seguir, proponha que leiam individualmente as informações sobre cada uma 
das regiões descritas. À leitura individual, pode se seguir outra em voz alta, 
com pausas para que conversem sobre cada região. É interessante explorar 
algumas informações que estão subentendidas como, por exemplo, por que 
será que a extração de madeira nas Filipinas coloca em risco a existência de 
151 espécies de seres vivos? Qual a relação entre a extração de madeira e 
a existência de animais e vegetais nessa região?

��Proceda da mesma forma para cada um dos textos referentes às regiões 
descritas e proponha as perguntas sugeridas no material do aluno, as quais 
devem ser respondidas oralmente. A seguir, cada aluno deverá escrever uma 
frase sobre o que aprendeu com a aula de hoje.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje nosso assunto é: 
Biodiversidade... AMEAÇADA!

Lugares do mundo onde a biodiversidade está muito ameaçada:

SUNDALAND

A região, que cobre a Indonésia, a Malásia e 
outras ilhas do arquipélago do Sudeste Asiático, é 
dominada pelas florestas tropicais.

 1 501 063 km²
 100 571 km² (6,7% da cobertura original)
 162
 Extração de madeira

CARIBE

Concentra diversos ecossistemas, como 
florestas tropicais e regiões semiáridas.

 229 549 km²
  22 955 km² (10% da cobertura original)
 209
  Desmatamento para agricultura e 
inserção de espécies estrangeiras 

LEGENDAS

 EXTENSÃO ORIGINAL
 EXTENSÃO ATUAL
 ESPÉCIES ENDÊMICAS AMEAÇADAS
 PRINCIPAL AMEAÇA

FILIPINAS

As mais de 7 mil ilhas que compõem o 
arquipélago eram cobertas originalmente 
por extensas florestas tropicais.

 297 179 km²
 220 803 km² (7% da cobertura original)
 151
 Extração de madeira

MADAGÁSCAR

A ilha africana tem grande diversidade de 
ecossistemas, como florestas tropicais e secas, 
e um deserto.

 600 461 km²
 60 046 km² (10% da cobertura original)
 169
 Erosão gerada pelo desmatamento

MATA ATLÂNTICA

A floresta tropical, que cobre grande parte da 
costa brasileira, atinge também o território de 
nossos vizinho Uruguai, Paraguai e Argentina.

 1 233 875 km²
 9 944 km² (8,1% da cobertura original)
 90
 Ocupação humana

Referência: http://planetasustentavel.abril.com.br
Ilustração: ©Robson Minghini/IMESP.

Observe o mapa na página anterior e converse com seus 
colegas: O que o mapa informa?

O que significa “biodiversidade ameaçada”?

Por que a extração de madeira coloca em risco a existên-
cia de 151 espécies de seres vivos nas Filipinas e 162 
em Sundaland?

Por que o desmatamento no Caribe e em Madagáscar 
tem colocado em risco de extinção mais de trezentas es-
pécies de seres vivos?

Anote uma informação que você aprendeu com esse mapa.

Dica: endêmico é o 
termo que se usa 
para uma espécie 
que só existe em 
determinada região, 
ou seja, não existe 
em nenhum outro 
lugar.
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aTIvIDaDE 18
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��A discussão proposta nesta aula parte de uma conversa com os alunos a 
respeito do que sabem sobre o assunto “poluição”.

��A lista das várias poluições é apresentada na forma de um quadro. A partir 
dele, você pode sugerir que as crianças exponham o que ouviram falar de ca-
da uma, o que sabem a respeito delas e se consideram que, no bairro onde 
vivem, esses problemas são sentidos.

��A leitura do texto deve ser feita em duplas. No caso dos alunos que têm maior 
dificuldade, agrupe-os com os que leem com maior autonomia.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje nosso assunto é:

Poluição

Você já ouviu falar em poluição. Converse com seus colegas sobre o que sabem a 
respeito desse assunto.

Poluição

A poluição, causada pelo homem, provoca um efeito negativo no equilíbrio 
da Terra, causando danos à saúde humana, nos seres vivos e no ecossis-
tema. Os poluentes, agentes de poluição, podem ser introduzidos direta ou 
indiretamente pelo homem na natureza. De natureza química, genética ou 
em forma de energia, como a radiação nuclear.

Alguns problemas como efeito estufa, diminuição da camada de ozônio, chu-
vas ácidas, perda da biodiversidade ou dejetos lançados em rios, lagos e 
mares podem ser sentidos pela população. Um dos casos mais recentes foi 
o acidente nuclear de Fukushima, ocorrido após o tsunami que assolou o Ja-
pão, em 11 de março de 2011.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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Você também já deve ter ouvido dizer que há vários tipos de poluição. Apresen- 
tamos alguns deles:

Poluição dos rios e mares

Poluição do ar

Poluição sonora

Poluição visual

Poluição do espaço

Converse com seus colegas com referência ao que sabem sobre cada um dos 
tipos de poluição apontados acima e quais os poluentes relacionados a eles.

aTIvIDaDE 19
��Material necessário: Coletânea de Atividades.

encaminhamentos

��Nessa aula abordaremos alguns ecossistemas brasileiros, com o intuito de 
chamar a atenção dos alunos para a importância de preservar esses am-
bientes. 

��Inicie a aula propondo uma breve conversa sobre o que já sabem a respeito 
da mata atlântica. 

��Faça a leitura compartilhada dos três parágrafos iniciais.

�� A atividade seguinte deverá ser encaminhada coletivamente. Atribuir títulos 
a um parágrafo é uma forma de apreender o tema principal tratado. Para is-
so, os alunos precisam identificar o assunto abordado. 

��Releia cada parágrafo e proponha que eles discutam uma ou duas palavras 
que o resumiriam.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje nosso assunto é:

Mata atlântica

Acompanhe a leitura que seu professor fará deste texto:

A mata atlântica

A mata atlântica abrangia uma área equivalente a 1,3 milhão de quilômetros 
quadrados e estendia-se por 17 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Piauí). Atualmente, a maior parte da mata atlântica que 
resta está na Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, na região Sudeste do 
Brasil.

Fauna e flora da floresta

A biodiversidade da mata atlântica é semelhante à biodiversidade da Amazô-
nia. Há subdivisões do bioma da mata atlântica em diversos ecossistemas, 
por causa de variações de latitude e altitude. 

A fauna de vertebrados endêmica é formada principalmente por anfíbios, 
mamíferos e aves das mais diversas espécies.

Da flora, 55% das espécies arbóreas e 40% das não arbóreas são endêmi-
cas, ou seja, só existem na mata atlântica. Das bromélias, 70% são endêmi-
cas dessa formação vegetal, palmeiras, 64%. Estima-se que 8 mil espécies 
vegetais sejam endêmicas da mata atlântica.

Das 633 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ocor-
rem na mata atlântica. Entre eles, destacam-se: o mico-leão-dourado, o mu-
riqui (maior macaco da América) e o papagaio-chauá. Na flora, temos o pal-
mito, o pau-brasil, a peroba, as canelas e os ipês.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Converse com seus colegas e, para cada parágrafo, escreva um subtítulo.
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MATA ATLÂNTICA

1º PARÁGRAFO

2º PARÁGRAFO

3º PARÁGRAFO

aprender a ler e escrever melhor:

Foram agrupadas propostas que favorecem a reflexão sobre o sistema de es-
crita. Em geral, abrangem situações voltadas para os alunos que dominam a escrita 
alfabética, algumas delas já enfocando questões ortográficas. Procuramos equilibrar 
situações em que os alunos devem ler por si mesmos com outras em que precisam 
escrever.

aTIvIDaDE 20

objetivo

��Desenvolver comportamento de leitor.

Planejamento

��Quando realizar: semanalmente.

��Organização do grupo: coletivamente ou em grupos.

��Material necessário: Revista Ciência Hoje das Crianças.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Sugerimos que comece pela capa, explorando a imagem que, em geral, rela-
ciona-se à matéria em destaque. Continue pelo índice, os nomes das seções 
e o conteúdo geral de cada uma. Esse momento não deve se alongar muito.
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��Todos esses procedimentos, realizados antes da leitura da matéria, têm a 

intenção de permitir que os alunos se aproximem do texto munidos de infor-

mações que lhes permitam criar hipóteses ajustadas sobre seu conteúdo. 

Hoje sabemos que, quanto mais o leitor dispõe de informações sobre o texto 

tratado, maior será seu envolvimento e melhor sua compreensão.

��É importante que ocorram momentos destinados a rever o que se entendeu 

e relacionar essas informações àquilo que já se sabia ou se imaginava sobre 

o tema. No entanto, as pausas na leitura não podem ser excessivas, para 

não alongar demais a atividade e torná-la cansativa. Sugerimos que essas 

pausas ocorram a cada dois ou três parágrafos.

��Após a leitura, é interessante comentar o que se aprendeu, confrontar in-

terpretações discrepantes e usar o texto para validar algumas dessas inter-

pretações e rechaçar outras (releia os trechos sobre os quais há dúvidas ou 

discordâncias). Também é o momento de conversar sobre aquilo que o texto 

esclareceu e o que os alunos gostariam de aprofundar.

Sugerimos, porém, que todas as vezes em que a leitura de uma ma-
téria da revista ocorra, você se preocupe em:

 J Criar um momento prévio de conversas sobre aquilo que os alunos já 
sabem e o que querem saber sobre o texto (uma pergunta significati-
va para o grupo é suficiente).

 J  Fazer pausas, durante a leitura, para conversar sobre o que os alu-
nos compreenderam até então, esclarecer dúvidas ou propor novas 
questões, suscitadas pelo texto.

 J Conversar, após a leitura, sobre o interesse despertado pela matéria, 
sobre aquilo que puderam aprender, o que gerou confusão ou dúvidas.

aTIvIDaDE 21

objetivos

��Ler um pequeno texto informativo para localizar uma informação explícita, 
uma habilidade importante relacionada à compreensão de um texto.

��Favorecer que os alunos coloquem em jogo o que sabem sobre o tema como 

escolheram um objeto para leitura: validar ou não aquilo que previamente 
arriscaram como resposta.
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Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente ou em grupos.

��Materiais necessários: Revista Ciência Hoje das Crianças e Coletânea de 
Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Incentive os alunos, em roda de conversa, a levantarem oralmente seus 
conhecimentos sobre o assunto tratado a partir das questões apresen-
tadas.

��Peça que leiam em duplas produtivas as informações apresentadas.

��Converse sobre a validação ou não do que comentaram após a leitura.

��Em seguida, precisam marcar a alternativa correta na primeira questão e 
escrever a resposta para a segunda questão. Não à toa, foram incluídas 
duas formas de resposta (marcar a correta e responder textualmente), pois 
é comum que, em determinadas ocasiões, os alunos sejam requisitados a 
realizar diferentes procedimentos relacionados às informações de um texto 
(assinalar alternativas, circular palavras, numerar, sublinhar etc). Para que 
tenham elementos para enfrentar esses desafios é necessário que as per-
guntas sejam propostas de maneiras diferenciadas.

IMPORTANTE:
No caso dos alunos com escrita alfabética, é importante que, após a leitura das questões 
e de arriscarem seus palpites (isso pode ser feito oralmente), eles se dediquem à leitura 
autônoma e silenciosa do texto.

Quanto aos alunos com escritas não alfabéticas, é interessante que você leia o texto e, 
no caso da primeira questão, deixe que busquem a resposta utilizando índices de leitura 
(a primeira ou última letra). No caso da segunda, após respondê-la oralmente, poderão 
escrevê-la de acordo com suas hipóteses de escrita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Nesta atividade você descobrirá algumas informações sobre o Sol. Mas, antes, 
façamos um teste para avaliar os seus conhecimentos!

Você acha que o Sol é:
A distância do Sol à Terra deve ser  
próxima de:

Um cometa, uma estrela ou um 
planeta?

• Cem quilômetros
• Um milhão de quilômetros
• 100 milhões de quilômetros

Leia o texto para conferir suas respostas.

Você sabia...

Existe uma estrela, chamada Sol, que está a 150 milhões de quilômetros 
de distância da Terra, sendo a mais próxima do nosso planeta.

Agora que você já leu, responda:

O Sol é:

 Estrela  Cometa  Planeta

A que distância o Sol fica da Terra?    
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aTIvIDaDE 22

objetivos

��Identificar semelhanças em palavras a partir da sonoridade.

��Favorecer que os alunos coloquem em jogo o conhecimento sobre leitura.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente e em duplas.

��Material necessário: poema escolhido pelo professor.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia um poema, escolhido por você, que apresente palavras semelhantes 

a partir da sonoridade. Sugerimos o poema “O Chão e o pão”, de Cecília 

Meireles.

��Leia-o algumas vezes, cuidando para que os alunos acompanhem. Ele poderá 

ser escrito na lousa ou em papel pardo. Antes, porém, não se esqueça de se 

referir ao poeta ou à poetisa. 

��Após a leitura, promova um debate em que todos tenham a chance de colo-

car suas impressões.  O que se repete no poema? Os alunos tanto podem 

se referir a algumas palavras que aparecem mais de uma vez quanto à so-

noridade: várias palavras terminam pelo mesmo som – ÃO. Do que trata o 

poema? O que compreenderam? Como interpretam a primeira, a segunda e 

a terceira estrofes? 

��Finalmente, proponha que os alunos, em duplas, releiam o poema, dessa vez 

sozinhos. Após as repetidas leituras feitas por você, provavelmente o poe-

ma estará memorizado, o que permite sua leitura autônoma, inclusive pelas 

crianças que ainda não dominam o funcionamento do sistema de escrita. No 

caso das crianças que ainda não leem convencionalmente, proponha que a 

atividade seja feita em duplas, desafiando-os a realizar uma leitura autocon-

trolada, em que a cada momento da oralização encontrem a palavra corres-

pondente no escrito.
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aTIvIDaDE 23

objetivo

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: o poema lido na aula anterior.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia novamente o poema da aula anterior conversando com os alunos sobre 
quais as palavras poderiam gerar dúvidas com relação à sua grafia.

��Incentive que todos os alunos participem colocando suas impressões.

��Durante a leitura, os alunos apontarão quais são essas palavras e será feita 
a discussão de quais letras utilizar.

��Após esse levantamento, grafarão na atividade.

��Na discussão proposta a partir das palavras do poema, os alunos podem 
levantar dúvidas ortográficas como essas:

 J palavras escritas com CH que, ao serem escritas, poderiam suscitar dú-
vidas quanto às suas grafias com CH ou X;

 J o artigo O é pronunciado como U. O mesmo ocorre com a palavra NO (pro-
nunciada como “nu”);

 J a conjunção E, que é pronunciada “i”;

 J e todas as palavras terminadas em ÃO, encontro vocálico que gera muitas 
dúvidas, pois as crianças usam formas  como ANO, AUM, ÃU para grafá-lo.

��Oriente-os a escolher um assunto desses e a primeiro decidir o que escre-
verão para depois combinar como isso será escrito. É importante que essa 
discussão ocorra antes da escrita propriamente dita, para que tenham tempo 
de decidir a melhor forma de comunicar o conteúdo escolhido. Se surgirem 
dúvidas quanto à escrita de determinada palavra, você tanto pode respondê-
-las quanto propor que consultem o livro, caso esse termo seja de fácil locali-
zação (ou ajude-os a encontrar o trecho a ser consultado). Lembre-se que as 
dúvidas ortográficas revelam o interesse e o empenho em procurar escrever 
corretamente, o que é bastante positivo e deve ser valorizado.
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��No caso das crianças que não escrevem convencionalmente, organize as 
duplas e ajude-as a combinar o que escreverão. A seguir, peça-lhes que es-
crevam, da melhor forma que conseguirem, de acordo com suas hipóteses. É 
interessante que você faça intervenções junto a essas crianças, de maneira 
a problematizar a escolha das letras ou a quantidade de letras que incluíram 
para a escrita de determinada palavra. Lembre-se que propor que consultem 
palavras conhecidas para escrever outras é uma forma de favorecer a refle-
xão sobre o sistema de escrita.

PARA SABER MAIS:

Hoje sabemos que o ensino da ortografia não vive apenas das extensas listas de 
palavras das quais é necessário memorizar a escrita correta e das regras que precisam 
ser decoradas. É indispensável que os alunos tenham espaço para refletir sobre as 
características da língua, o que inclui se deparar com fonemas que podem ser grafados 
com diferentes letras (o fonema /X/, como apresentado no exemplo, pode, em nossa 
língua, ser grafado pela letra X ou pelo dígrafo CH) e também com letras que, dependendo 
da palavra, representam fonemas diferentes (o S nas palavras MESA e SAPO remete 
a sons – fonemas – diferentes).

Os alunos necessitam se aproximar gradativamente da escrita das palavras, mas 
podem fazê-lo a partir da reflexão sobre as características na nossa língua. Quanto 
maiores forem as oportunidades de conversar, pensar, questionar e discutir a respeito 
da ortografia, maior será o envolvimento e o empenho do aluno em buscar essa escrita 
em seus textos.

A atividade de escrita parte de um texto já conhecido e apreciado pelos alunos e serve 
para favorecer essa reflexão ortográfica.  A leitura com focalização (termo criado por 
Artur Gomes de Morais) – em que se lê observando não o significado nem a organização 
discursiva do texto, mas a escrita das palavras – permite que os alunos troquem 
informações sobre palavras e sons em que poderíamos ter dúvidas no momento da 
escrita. Seu objetivo é que os alunos se aproximem dessas dúvidas, das diferentes 
possibilidades de escrita de uma palavra, da distância que existe, em várias palavras, 
entre a forma como é dita e a forma como é escrita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

O poema lido na aula anterior será trabalhado novamente, porém, de forma dife-
rente... Vamos conversar sobre as palavras desse poema em que você poderia 
ter dúvidas no momento de escrevê-las.

A leitura será feita. Quando alguém identificar palavras em que possa haver dú- vi-
das no modo de escrever, deverá sugerir aos colegas e todos discutirão sobre as 
letras que poderiam ser usadas para escrever e sobre qual é a correta.

Anote as palavras sobre as quais você tem dúvidas nas linhas abaixo.

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________
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aTIvIDaDE 24

objetivo

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia o conto “Rapunzel”, que se encontra na página 76 do Livro de Textos do 
Aluno. É importante que, antes de iniciar a leitura, você pergunte aos alunos 
se já conhecem a história e o que sabem sobre ela e as personagens. Tam-
bém é interessante comentar que outras versões fazem referência ao nome 
Rapunzel, explicando que, na história, o pai foi colher rapôncios (ou rapon-
ços, que são plantas campanuláceas, isto é, que têm a corola em forma de 
campainha) e não rabanetes; daí o nome Rapunzel.

��Feita a leitura da história aos alunos, realize então uma leitura compartilhada 
do trecho do conto que será trabalhado na atividade. Você lerá em voz alta, 
enquanto eles o acompanharão no próprio livro. Explique que serão feitas 
duas leituras: uma, compartilhada com o professor, para saber a que parte 
da história se refere; outra, sozinhos, procurando sete palavras escritas in-
corretamente. Os erros referem-se a omissões de letras em sílabas em que 
o R ou o L aparecem entre a consoante e a vogal (como em ENTRAR e FLO-
RESTA), omissão de S ou N após uma vogal (como em LINDA e ESCADA) e 
omissão do H em JANELINHA. Não há casos de separabilidade ou dificulda-
des em letras que tenham o mesmo som (como S e Ç ou X e CH), todos bem 
frequentes em crianças que estão no início da aquisição da compreensão 
do sistema de escrita. Ao lerem, individualmente, devem grifar as palavras 
erradas e, depois, reescrevê-las de forma correta no livro.

��Quando terminarem, proponha a correção: peça a um aluno para dizer um dos 
erros e que escreva a forma correta na lousa. No caso de essa escrita ainda 
conter algum erro, solicite a outro aluno que ajude o colega na correção. Para 
aqueles que não escrevem convencionalmente, oriente-os a, em duplas, es-
crever a lista das personagens da história. É importante relembrar que podem 
recorrer aos cartões com os nomes dos colegas ou outros materiais impressos 
afixados na classe como fontes de informação para a escrita correta.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   98 05/11/14   17:26



99RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia um trecho da história Rapunzel e encontre sete palavras escritas incorreta-
mente.

“... RAPUNZEL CRESCEU E SE TORNOU A MAIS LIDA CRIANÇA SOB O 
SOL. QUANDO FEZ DOZE ANOS, A FEITICEIRA TRANCOU-A NO ALTO 
DE UMA TORRE, NO MEIO DA FORESTA. A TORRE NÃO POSSUÍA NEM 
ECADA, NEM PORTA: APENAS UMA JANELINA, NO LUGAR MAIS ALTO. 
CUANDO A VELHA DESEJAVA ENTAR, FICAVA EMBAIXO DA JANELA E 
GRITAVA:

— RAPUZEL, RAPUZEL! JOGA ABAIXO TUAS TRANÇAS!...” 

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Ler e escrever: livro de textos do aluno / Secretaria da 
Educação. Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 3. ed. São Paulo: FDE, 2010.

Reescreva as palavras que encontrou, corrigindo-as.
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aTIvIDaDE 25

objetivo

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: Livros de Textos do Aluno e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes de iniciar a atividade de leitura, converse com a classe e explique aos 
alunos que esse tipo de texto, assim como os trava-línguas, as adivinhas, 
as quadrinhas e as cantigas de roda, faz parte da cultura popular e se man-
tém por meio da tradição oral. Daí sua importância na rotina diária ou se-
manal. Além disso, trabalhar com esse tipo de texto é fundamental quando 
as crianças ainda não sabem ler e escrever convencionalmente, pois sua 
memorização e posterior escrita favorecem a reflexão do sistema alfabético 
enquanto escrevem.

��Para esta atividade, vá até as páginas 10 e 13 do Livro de Textos do Aluno e 
leia quatro parlendas (sugerimos “Rei, capitão”, “Uni-duni-tê”, “Meio-dia” e 
“Lá em cima do piano”).

�� Leia-as em voz alta e verifique se a classe já conhece alguma delas. Faça 
duas leituras de cada uma, explorando se há palavras que rimam, repetições 
ou termos inventados. 

��Peça aos alunos que leiam mais duas vezes cada uma e proponha uma brin-
cadeira: em roda, todos sentados, você, professor, inicia o jogo. Utilizando a 
parlenda “Lá em cima do piano”, aponte para cada criança enquanto “can-
tarola” os versos. O aluno a quem couber as palavras FUI EU deverá sair 
da roda grande e esperar outros três amigos para iniciar, ao lado, uma nova 
rodada. A sequência permanece enquanto as crianças estiverem motivadas.

��Em seguida, proponha que a escrita da parlenda “Lá em cima do piano” seja 
feita em duplas. O desafio para as crianças que já escrevem alfabeticamente 
é se aproximar ao máximo da escrita correta, especialmente considerando a 
necessidade de espaços entre as palavras. Para as que ainda não o fazem, 
elas devem buscar a melhor forma de escrever, conversando com o colega 
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e consultando as fontes existentes na classe. Faça intervenções nas escri-
tas propondo que as duplas considerem algumas palavras e reflitam sobre 
sua escrita (proponha perguntas como estas: “Como será que se escreve a 
palavra PIANO?”, “Com que letra ela começa?”, “Será que o nome de algum 
colega pode ajudá-los a escrever essa palavra?”, “Vou escrever algumas pa-
lavras que iniciam com o mesmo som para ajudá-los:  PIPA, PILHA, PISTA”).

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você vai ler quatro parlendas. Você já ouviu falar delas?

Procure no índice do Livro de Textos do Aluno as páginas dedicadas às parlen- 
das, leia aquelas que o professor sugerir e divirta-se!

Quando souber o texto de memória, escreva a parlenda do piano nestas linhas.

©
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P
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aTIvIDaDE 26

objetivos

��Refletir sobre a escrita de palavras.

��Favorecer a aprendizagem de aspectos ortográficos a partir da reflexão so-
bre a língua.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: fábula “O galo e a pérola”, presente na página 141 
do Livro de Textos do Aluno e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��A atividade é um ditado interativo, mais uma proposta descrita por Artur Go-
mes de Morais para favorecer a aprendizagem das dificuldades ortográficas 
de nossa língua. Antes do ditado, porém, é importante que os alunos conhe-
çam a fábula, conversem sobre a moral, sobre aquilo que compreenderam 
da fala do galo e sua decisão. Qualquer texto proposto em classe para a re-
flexão ortográfica deve ter sido apresentado anteriormente com o intuito de 
que os alunos se familiarizem com ele, conheçam seu conteúdo e tenham 
oportunidade de apreciá-lo.

��O texto da fábula que sugerimos que você dite é “O galo e a pérola”, da pá-
gina 141 do Livro de Textos do Aluno.

��Leia a fábula para que os alunos conheçam seu significado, sua moral. De-
pois que eles tiverem um bom contato com o texto, o ditado pode ser feito.

��Faça o ditado por trechos, que vão até as vírgulas e pontos seguintes. A cada 
trecho ditado, os alunos devem antecipar, antes de escrever, aquelas pala-
vras que podem ocasionar dúvidas, uma vez que há mais de uma letra que 
poderia ser escolhida para escrevê-la (é o caso do uso do C ou S na palavra 
CISCANDO, ou do M ou N na mesma palavra).

��Quando os alunos indicarem uma dessas palavras, ponha-a no quadro, con-
siderando as diferentes possibilidades de escrevê-la, mesmo que somente 
uma delas seja correta. Não é necessário discorrer sobre as regras ortográ-
ficas nesse momento, apenas apontar para o fato de que, em nossa língua, 
em diversas circunstâncias, há várias possibilidades de escrevê-la, quando 
se apoia no modo como a palavra é dita, mas apenas uma delas é correta 
e, portanto, as dúvidas fazem parte do processo de escrita, as perguntas 
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são bem-vindas e que você, professor, estará disponível para respondê-las. 
Além de ampliar o conhecimento ortográfico dos alunos, essa atividade é in-
teressante para estimulá-los a manifestar, nas várias situações em que se 
dedicam a escrever, suas dúvidas ortográficas.

��Quando você ditar: UM GALO ESTAVA CISCANDO, a palavra CISCANDO, que 
pode ser escrita com C ou com S, deve ser destacada para que os alunos 
reflitam, em primeiro lugar, sobre as várias possibilidades de escrevê-la e, em 
seguida, pela necessidade de considerar somente uma das escritas como 
correta. No caso dessa palavra, além do C inicial, espera-se que os alunos 
indiquem como dificuldade o uso do N, que pode se confundir com o M, se 
considerarmos apenas o som da palavra.

��Para os alunos que não escrevem convencionalmente, oriente-os a escrever, 
de acordo com suas hipóteses, o título da fábula e a fala do galo (quando 
você ditar para os demais).

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

O professor vai ditar uma fábula e vocês vão escrever. Antes da escrita de cada 
trecho, porém, vocês vão conversar sobre as palavras nas quais pode haver dúvi-
das na escrita.

O professor anotará na lousa as palavras que os alunos consideram que podem 
errar ao escrever e, para cada uma, vocês terão que discutir as diferentes possi-
bilidades de escrevê-la.

Só depois dessa discussão é que cada trecho será escrito nestas linhas.
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aTIvIDaDE 27

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Localizar informações explícitas de um texto.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

�� Explique aos alunos que farão a atividade individualmente.

��Solicite-lhes que leiam o “Você sabia...” e localizem as informações corres-
pondentes. A proposta visa a garantir que, com o domínio recente da escri-
ta alfabética, os alunos ganhem autonomia na leitura, construindo sentidos 
para os textos lidos.

��Para os que ainda não leem convencionalmente, leia o texto em voz alta 
e as perguntas também. Os alunos devem responder oralmente e escrever 
de acordo com suas hipóteses. Neste caso, é interessante que a atividade 
seja feita em duplas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o texto abaixo e responda às perguntas.

Você sabia que...

O ESQUELETO DE UM ADULTO TEM 206 OSSOS, JÁ O DE UM BEBÊ TEM 
300. DURANTE O CRESCIMENTO ALGUNS OSSOS PEQUENOS SE UNEM 
FORMANDO UM SÓ.

Fonte: Revista Recreio Online.
Crédito: Abril Comunicações S/A.
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De acordo com o texto:

Com o crescimento o número de ossos aumenta ou diminui?

Por que isso ocorre?

aTIvIDaDE 28

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre os sentidos das palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Materiais necessários: Livro de Textos do Aluno e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Comente com as crianças que, nesta atividade, lerão apenas o trecho de um 

conto conhecido (“Chapeuzinho Vermelho”, localizado na página 88 do Livro 

de Textos do Aluno).

��Explique-lhes que “um trecho” é somente uma parte de um texto que está 
escrito na íntegra em outro lugar (é interessante mostrar-lhes onde estão os 
contos, no Livro de Textos do Aluno).
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��Explique que, nesse trecho, encontrarão pistas que os ajudarão a descobrir 
o título da história.

��Oriente-os, então, a fazer uma leitura silenciosa do texto. Quando termina-
rem, socialize os títulos possíveis e levante com os alunos as pistas que lhes 
sugeriram o título da história. 

��A seguir, peça-lhes que escrevam o título, pensando em quantas palavras o 
compõem, pois eles devem lembrar-se de separá-las corretamente. No caso 
dos alunos com escritas não alfabéticas, faça uma leitura compartilhada e 
discuta com eles as dicas que podem ajudá-los a descobrir o título da histó-
ria. A seguir, peça-lhes que escrevam o título pensando no modo mais cor-
reto possível de grafar.

��Dando prosseguimento à atividade, faça uma leitura compartilhada de outro 
trecho da mesma história. Discuta os possíveis sentidos da palavra “quitu-
tes” e como foi empregada no texto, referindo-se “às broas”; verifique se 
sabem o sentido dessa palavra também. 

��Discuta que outras palavras poderiam ser escritas no lugar de “quitutes” e 
socialize com as crianças outros alimentos que a mãe poderia preparar (po-
dem remeter-se também a quitutes feitos por suas mães); peça-lhes para 
escrevê-los em forma de lista. Lembre-lhes que listas são textos em que ca-
da palavra ocupa uma linha.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o trecho abaixo e descubra a que história se refere. A seguir, escreva o título 
deste conto.

__________________________________________________________________

“... UM DIA, COM UM RETALHO DE TECIDO VERMELHO, SUA MÃE COSTU-
ROU PARA ELA UMA CURTA CAPA COM CAPUZ. FICOU UMA BELEZINHA, 
COMBINANDO MUITO BEM COM OS CABELOS LOUROS E OS OLHOS NE-
GROS DA MENINA. DAQUELE DIA EM DIANTE, A MENINA NÃO QUIS MAIS 
SABER DE VESTIR OUTRA ROUPA...”

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Ler e escrever: livro de textos do aluno / 
Secretaria da Educação. Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 3. ed. São Paulo: 

FDE, 2010.

Essa história nos conta: “... A MÃE DA MENINA PREPAROU ALGUMAS BROAS 
DAS QUAIS A AVÓ GOSTAVA MUITO, MAS, QUANDO ACABOU DE ASSAR OS QUITU-
TES...” estava muito cansada.

Discuta com seus colegas o significado da palavra QUITUTES.
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aTIvIDaDE 29

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre a escrita das palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Revise as observações a respeito do trabalho com parlendas, já realizado.

��Retome as que já sabem de memória (como a do piano) e proponha a leitura 
compartilhada da parlenda “Rei, capitão”. 

��Peça que sublinhem as palavras CAPITÃO, LADRÃO e CORAÇÃO. 

��Pergunte aos alunos o que essas palavras têm em comum e discuta com eles 
a brincadeira sonora que aparece aqui, destacando as palavras que rimam. 

��Explique-lhes que as palavras que rimam terminam pelo mesmo som. Faça 
com que observem a marcação sonora da parlenda e também a marcação 
escrita no texto, pois todas as palavras terminam com ÃO. Ajude-os a observar 
ainda as letras utilizadas para grafar o som /ÃO/ no final dessas palavras. 

��A seguir, proponha uma listagem, na lousa, de outras palavras terminadas em 
ÃO: as crianças ditam e você escreve com a ajuda delas, que podem indicar-
-lhe que letras devem ser usadas. A seguir, peça que voltem ao exercício em 
seus livros e circulem as letras que formam o ÃO.

��Depois, oriente-as a preencher a cruzadinha, lembrando-lhes que não devem 
deixar nenhum quadradinho vazio. 

��Explore anteriormente o que se espera que se escreva para cada imagem  
(CAMINHÃO, SABÃO, LEITÃO, LEÃO), antecipando que todas as palavras ter-
minam com ÃO. 

��Após o preenchimento, faça a correção na lousa enfatizando o uso do ÃO no 
final de todas as palavras.

��Para os alunos com escritas não alfabéticas, é interessante que esta ati-
vidade seja feita em pequenos grupos. Para isso, ofereça-lhes o banco de 
palavras abaixo, escrito num papel, de forma que possam consultá-lo. Na 
hora de fazerem a cruzadinha, oriente-os a escolher um dos desenhos para 
começar. Faça com que procurem, no banco de palavras, a coluna em que 
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todas as palavras se iniciam pela primeira letra do desenho escolhido. De-
pois, peça que pintem a palavra certa escrita no banco e, a seguir, completem 
essa palavra na cruzadinha.

CAPITÃO SACOLÃO LEITE LIMÃO

CAVALO SABÃO LEVADO LEÃO

CAMINHÃO SAPATO LEITÃO LEOA

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje vamos ler uma parlenda muito antiga, que faz parte da cultura do nosso povo. 

Faça uma leitura silenciosa e depois fique atento às orientações do professor.

REI, CAPITÃO 

SOLDADO, LADRÃO.

MENINA BONITA

DE BOM CORAÇÃO.

Sublinhe as palavras que seu professor vai ditar, depois discuta com os colegas 
sobre o que essas palavras têm em comum.

Resolva a cruzadinha.
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aTIvIDaDE 30

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Localizar informações específicas dentro de um texto informativo.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��O texto informativo tratado neste momento faz alguns esclarecimentos sobre 
o gato doméstico. 

��Para iniciar a atividade, peça aos alunos que leiam o título “GATOS: LIVRES 
E SOLTOS”, e discuta com eles sobre o que poderá tratar o texto. 

��Explore as hipóteses das crianças acerca do que lerão e proponha a leitura 
silenciosa do mesmo. Para confirmar ou não as predições feitas, os alunos 
deverão localizar informações específicas, que exemplifiquem a ideia de in-
dependência do gato doméstico. 

��Para ajudá-los, peça que releiam o texto com calma, procurando apenas es-
sas informações. Quando as encontrarem, é interessante que as sublinhem 
ou pintem com uma cor que ressalte os dados, de forma a facilitar a cópia 
posterior, a ser feita no exercício. 

��Quando terminarem, peça que comparem sua escrita com o modelo, corri-
gindo o que for preciso. Para os alunos com escrita não alfabética, é im-
portante fazer uma leitura compartilhada do texto e ir discutindo com eles o 
significado de cada frase.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia este texto sobre o gato doméstico:

gaToS: liVReS e SolToS

O GATO DOMÉSTICO,  POR SEU CARÁTER INDEPENDENTE, ACEITA CONVI-
VER COM O HOMEM, MAS NÃO ABANDONA NENHUMA DE SUAS CARACTE-

RÍSTICAS DE ANIMAL LIVRE. SAI QUANDO 
QUER, DEITA-SE ONDE LHE PARECE CON-
FORTÁVEL E COME O QUE GOSTA.

ACEITA NOSSAS CARÍCIAS QUANDO LHE 
AGRADAM, MAS RECUSA-AS QUANDO O IR-
RITAM. EM TROCA, OFERECE-NOS SUA BE-
LEZA E GRAÇA.

QUANDO CAÇA CAMUNDONGOS É POR ES-
PORTE, E NÃO PARA SE TORNAR ÚTIL.

Crédito: Saúde Animal - www.saudeanimal.com.br

Copie do texto apenas o trecho que mostra atitudes de independência do gato 
doméstico.
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aTIvIDaDE 31

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa do texto e depois comente 

com eles a importância das frutas numa dieta saudável. 

��Pergunte-lhes o que acham que significam as palavras IN NATURA e escla-

reça-os a esse respeito. É importante, nesse momento, chamar a atenção 

das crianças para o fato de essas palavras estarem em destaque (grifadas), 

esclarecendo o que isso significa. 

��Explique que você ditará algumas palavras que as crianças deverão encontrar 

no texto e grifar (MANGA, LARANJA, MAMÃO E ROMÃ). 

��A seguir, explique aos alunos que você vai escrever cada uma dessas palavras 

na lousa e eles deverão pensar nas dificuldades ou dúvidas que poderiam 

surgir na escrita de cada uma delas. Discuta a presença de sons nasais e 

retome o que aprenderam sobre o ÃO/Ã. 

��Chame a atenção deles para o som Ã no meio das palavras, escrito com AN, 

e explique-lhes que esse som também pode ser escrito com AM. Mostre-lhes 

que o som nasal também aparece em outras palavras, mas junto às demais 

vogais, como em EN/EM, IN/IM, ON/ OM, UN/UM, escrevendo outras pala-

vras na lousa como exemplo.

��Ao final da discussão, solicite que escrevam o nome de outras frutas em que 

aparece o som nasal; depois, escreva essas palavras na lousa e peça às 

crianças que corrijam em suas folhas o que elas erraram.

��No caso dos alunos com escrita não alfabética, leia com eles o texto sobre 

as frutas e siga os procedimentos anteriores para que sublinhem as palavras 

com som nasal e discutam a grafia correta delas. Para ajudá-los na atividade 
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em que devem escrever os nomes das demais frutas, ofereça-lhes um banco 

de palavras para consulta. 

��Sugerimos:

CARAMBOLA MORANGO MELANCIA MAÇÃ LARANJA MANGA

CAÇAMBA MORANGA MELÃO MACA LARANJADA TANGA

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o texto e comente-o com seus colegas.

AS FRUTAS NOS FORNECEM ÁGUA, VITAMINAS E OUTROS NUTRIENTES 
QUE AJUDAM NOSSO CORPO A FUNCIONAR BEM E TER BOA SAÚDE.

PODEMOS CONSUMI-LAS IN NATURA OU NÃO.

FRUTAS COMO BANANA, MANGA, LARANJA, MAMÃO E ROMÃ SÃO ÓTIMAS 
PARA O PREPARO DE UMA DELICIOSA SALADA DE FRUTAS.

Volte ao texto e sublinhe as palavras que seu professor vai ditar. A seguir, discu- 
ta com os colegas: em que podemos nos enganar na escrita dessas palavras?

Agora, escreva os nomes de outras frutas deliciosas. Mas, atenção! Lembre-se 
do que descobriu sobre a escrita correta das palavras.
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aTIvIDaDE 32

objetivo

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Peça aos alunos para que façam uma leitura silenciosa do texto e, depois, 
socializem o que compreenderam. 

��Comente o sentido de algumas palavras – CARREGADA, PARREIRA, SALTOS. 

��Explore o sentido da moral ímplicita no texto e pergunte às crianças como 
poderiam dizer de uma maneira explícita. 

��Pergunte-lhes que títulos seriam apropriados para a história, socializando 
suas sugestões. 

��Finalmente, peça-lhes que escrevam aquele que acharem mais adequado.   

��No caso dos alunos com escrita não alfabética, em vez de solicitar-lhes uma 
leitura silenciosa, faça leituras compartilhadas com eles, pedindo que apon-
tem em seus próprios textos o que é lido coletivamente. Após a escrita do 
título, podem trocar o material entre si, para que um colega corrija a escrita 
do outro, pois isso pode suscitar boas discussões sobre o sistema. 

PARA SABER MAIS:

As fábulas, assim como os contos de fadas, os mitos e as lendas, são narrativas muito 
antigas, passadas de uma geração para outra pela tradição oral. No caso das fábulas, é 
preciso especificar que esse tipo de texto se caracteriza por narrativas curtas. Têm a 
intenção de transmitir uma mensagem moral, e as personagens que aparecem costumam 
ser animais com comportamentos humanos. 

No final, geralmente há uma MORAL, a qual sintetiza a mensagem cuja reflexão foi 
proposta. Também é importante situar quem foi Esopo (Grécia, 600 a.C.) e pode-se citar 
ainda outro fabulista conhecido, La Fontaine (França, século XVIII). No Brasil, Monteiro 
Lobato (século XX) também nos presenteou com lindas fábulas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você vai ler uma conhecida fábula de Esopo. Depois de lê-la, converse com seus 
amigos e discuta sobre o que vocês compreenderam. A seguir, invente um título 
bem bacana para ela.

ESOPO

Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas.

Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer.

Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu.

Depois de muito tentar foi-se embora, dizendo:

– Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo....

Fonte: ROCHA, Ruth. Fábulas de Esopo. São Paulo: Salamandra, 2010. p. 11

aTIvIDaDE 33

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Produzir bilhete utilizando procedimentos de escritor.

��Diferenciar linguagem escrita e linguagem falada.
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Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Materiais necessários: história “João e Maria” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes de se dedicar a esta atividade, é interessante que em algumas aulas 
anteriores você tenha escrito bilhetes à turma. Deixe-lhes mensagens na 
lousa, lembrando ou avisando-os de algo, para que os alunos possam se 
familiarizar com as características desse tipo de texto. Discuta com eles o 
que é um bilhete e qual a sua finalidade. Explique que, tal como as cartas, 
os bilhetes fazem parte de nosso cotidiano e servem para que nos comu-
niquemos com alguém que está ausente, com quem não podemos falar di-
retamente. No entanto, os bilhetes são mais “enxutos” do que as cartas, e 
neles a linguagem é mais informal. Lembre também que a estrutura deles 
não se parece com a dos poemas e dos contos, pois, ao iniciá-los, sempre 
escrevemos primeiro o destinatário, depois vem o corpo da mensagem e, no 
final, a despedida e a assinatura do remetente.

��Leia com sua turma a história de “João e Maria” e pergunte às crianças 
quais eram os perigos que João e Maria corriam ao se aproximar e comer 
a casa de doces. Lembre que não era uma casa qualquer, e pergunte-
-lhes por que será que uma bruxa viveria em uma casa desse tipo. Qual 
era a verdadeira intenção da bruxa? Para quem era essa armadilha e por 
que ela a fazia? 

��Retome com as crianças o fato de João e Maria desconhecerem essa infor-
mação e proponha a escrita de um bilhete para alertar outras crianças sobre 
conversar com desconhecidos. 

��Combine com as crianças quais os itens da mensagem que devem estar 
presentes. 

��Antes de dar início à escrita, socialize oralmente com a turma possíveis for-
mas de se dirigirem às crianças (Queridos alunos, Caras crianças...), como 
poderiam escrever os argumentos da mensagem e de que maneiras poderiam 
se despedir e assinar o bilhete.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na história, João e Maria não sabiam que a casinha de doces pertencia a uma 
bruxa. Vamos avisar outras crianças sobre o perigo de conversar com desconhe-
cidos?

Juntamente com seu colega, escrevam aqui um bilhete avisando outras crianças 
sobre esta questão e depois passe a limpo.

aTIvIDaDE 34

objetivo

��Preocupar-se com as questões de legibilidade relacionadas à separação de 
palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Materiais necessários: poema “Canção de inverno”, de Mário Quintana.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

�� Pergunte às crianças o que sabem sobre Mário Quintana, que outros poemas 
dele já são conhecidos. Conte-lhes algo a respeito do poeta.

��Anote na lousa o poema “Canção de inverno” e oriente os alunos a fazer 
uma leitura silenciosa. Apague o poema para que os alunos possam refletir 
sobre a proposta da atividade.

��Quando terminarem, socialize o que entenderam e pergunte por que o poema 
tem esse título. É interessante chamar-lhes a atenção para a palavra CAN-
ÇÃO, uma vez que, por ser bem curta e ter uma sonoridade aguçada, quan-
do a recitamos repetidas vezes soa como se fosse uma melodia. Ajude-os 
a relacionar o pinhão com o inverno, por ser essa a época do ano em que 
podemos encontrá-lo com mais facilidade. Outra relação pertinente refere-se 
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a duas pessoas que, apaixonadas, têm o coração aquecido, daí o paralelo 
entre o pinhão quentinho e corações juntos.

��Ao término da leitura e discussão, peça-lhes que leiam esse mesmo poema 
na Coletânea e observem que as palavras não foram escritas corretamente.

��Solicite que reescrevam cada verso, pensando antes na quantidade de pala-
vras que o compõem e separando-as adequadamente. Anote novamente o po-
ema na lousa e solicite que os alunos façam a conferência do que escreveram.

��Para as crianças com escritas não alfabéticas, a questão da separabilidade 
entre as palavras ainda não se coloca. Assim, num primeiro momento, propo-
nha que localizem as palavras QUENTINHO, PINHÃO e CORAÇÃO no poema. 
Em seguida, deverão escrever o poema (garanta que esteja memorizado) de 
acordo com suas hipóteses de escrita, mas as palavras assinaladas deverão 
ser redigidas convencionalmente.

CANÇÃO DE INVERNO
Mário Quintana

PINHÃO QUENTINHO! 

QUENTINHO O PINHÃO! 

E TU BEM JUNTINHO 

DO MEU CORAÇÃO...

CANÇÃO DE INVERNO – In: Canções, de Mário Quintana, Alfaguara, Rio de Janeiro.
©by Elena Quintana

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o poema “Canção de inverno”, de Mário Quintana. 

Alguém copiou esse poema incorretamente. Reescreva-o, separando as palavras.

CANÇÃODEINVERNO

PINHÃOQUENTINHO  ______________________________________________________

QUENTINHOOPINHÃO  ____________________________________________________

ETUBEMJUNTINHO  ______________________________________________________

DOMEUCORAÇÃO  ________________________________________________________

CANÇÃO DE INVERNO – In: Canções, de Mário Quintana, Alfaguara, Rio de Janeiro.
©by Elena Quintana
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aTIvIDaDE 35

objetivo

��Desenvolver comportamento leitor.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Peça aos alunos que leiam, em duplas, o texto informativo sobre os felinos. 

��Socialize o que compreenderam e levante com eles as ideias principais ex-
pressas em cada parágrafo. Os termos MAMÍFEROS e CARNÍVOROS englobam 
uma categoria de animais que precisa ser mais bem definida. 

��Auxilie os alunos a pensar em questões que os aproximem dessas defini-
ções, como: a que termos remetem essas duas palavras? Que outros ani-
mais mamam quando pequenos? Ser carnívoro implica comer basicamente 
o quê? Se um animal não é carnívoro, o que mais pode ser? (Aqui vale uma 
explicação sobre herbívoros e onívoros.) O mesmo procedimento pode ser 
usado para definir ROEDORES.

�� Ajude-os também a compreender o significado de outras palavras do texto, 
como ÁGIL e COLORAÇÕES. Para isso, devem apoiar-se no contexto. 

��Quando a discussão sobre o texto estiver terminada, as crianças devem fa-
zer, em duplas, a atividade correspondente.  

��Ao acabarem toda a tarefa, faça uma correção coletiva das respostas.

��No caso dos alunos com escritas não alfabéticas, faça uma leitura com-
partilhada do texto, com pausas ao final de cada parágrafo para discutir 
com as crianças o que entenderam. Na realização das atividades, leia os 
enunciados com eles e deixe claro que informações precisam encontrar a 
cada exercício. Nesse caso, é interessante fazer com que eles respondam 
a cada uma das questões, separadamente.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você sabe o que são FELINOS? Leia o texto abaixo e descubra mais sobre eles.

Onças, tigres, leões, pantera, leopardo, tigre-
-dente-de-sabre são alguns exemplos de felinos. 
Conhecidos como felídeos, constituem uma fa-
mília de animais mamíferos e carnívoros. Com 
um corpo ágil e uma pelagem suave, chamam a 
atenção pela elegância no andar e pela pela-
gem, o que para muitas espécies têm custado a 
sua vida. Alimentam-se basicamente de peque-
nos mamíferos, roedores e aves.

Os gatos, animais que foram trazidos da 
Etiópia há mais de 5 mil anos pelos anti-
gos egípcios, são felinos. Com diversas 
colorações e tipos, os mais conhecidos 
são os siameses (com pelagem bege e 
marrom e olhos azuis) e o persa (com pe-
lagem longa).

Em quase todos os continentes, são encontrados felinos, com destaque 
para o leão e leopardo (na África), onça-pintada (em todo continente america-

no) e tigre (na Ásia). 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Que outro nome tem a família dos felinos?

Volte ao texto e pinte de amarelo o trecho que trata da alimentação dos felinos. 
Escreva o nome de três felinos.
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aTIvIDaDE 36

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois in-
dividual.

��Materiais necessários: parlenda “Papai do céu”, presente no livro de textos 
e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Quando o domínio do sistema alfabético de escrita é recente, é comum 
que as crianças grafem incorretamente as palavras  com QUE ou QUI, 
usando o CE ou CI em seu lugar. Esse erro reflete quanto a criança cons-
trói seu conhecimento a partir de ideias sobre o funcionamento da es-
crita. Quando comete esse erro, a criança apenas generaliza o princípio 
alfabético a todas as letras, ou seja, ela pensa que vale para todas as 
consoantes o seguinte princípio: associadas a vogais diferentes, uma 
consoante continua representando o mesmo fonema (a mesma unidade 
sonora): tanto no MA como no MI, a sonoridade representada pelo M é 
idêntica. No caso do C, essa regra não vale: quando combinada com A, O 
ou U essa letra representa um fonema diferente daquele que resulta da 
combinação do C com E ou I. É comum que a criança ignore essa regra. 
Muitas vezes, é preciso que se debruce sobre as palavras escritas com 
QU para compreender seu uso.

��Para iniciar essa atividade, as crianças poderão fazer uma leitura compartilhada 
da parlenda “Papai do céu”, que se encontra no Livro de Textos do Aluno. De 
forma a ampliar o repertório dessa manifestação cultural, proponha numa 
roda que elas relembrem o que já aprenderam sobre o assunto.

��Feito isso, sugira que façam a leitura silenciosa da parlenda, pedindo-lhes 
que a leiam duas vezes. Depois, todos juntos, podem fazer uma vez mais a 
leitura compartilhada da mesma, e você pode ajudá-los a observar que esse 
é o tipo de parlenda que serve para fazer escolhas em brincadeiras, uma vez 
que termina com uma indicação (“quem vai ser o primeiro: é este daqui”).
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��A seguir, explique-lhes que lerão novamente o texto, mas adiante que há 
duas palavras escritas incorretamente e, por isso, estão em negrito. Peça- 
lhes que analisem essas palavras, descubram que tipo de erro apresentam 
e as reescrevam corretamente. A seguir, eles devem voltar ao Livro de Textos 
do Aluno e conferir se suas ideias estavam corretas ou não.

��Observe que, neste caso, QUE/QUI estão escritos com CE/CI, e chame a aten-
ção deles para o fato de que CE e CI pertencem à família do C apenas na gra-
fia, não no som (CA, CO e CU têm som de /K/, mas CE e CI têm som de S). 
Explique-lhes que, quando queremos grafar o som /K/ com as vogais E e I, pre-
cisamos usar QU, cujas letras sempre aparecem juntas na escrita das palavras. 

��Faça um levantamento oral e registre na lousa outras palavras com QUE e 
QUI ditadas pelas crianças, chamando a atenção delas para o modo de gra-
far corretamente o som de /K/ com as vogais E/I.

��Depois de terem feito a análise dos casos da parlenda, de terem conversa-
do sobre as diferenças sonoras e de grafia dessa questão ortográfica e de 
terem levantado um rol de outras palavras cuja escrita se refere a esse caso 
ortográfico, oriente-as para que escrevam apenas os nomes das figuras que 
têm os sons QUE e QUI nas linhas correspondentes.

��No caso das crianças com escritas não alfabéticas, faça uma leitura com-
partilhada da parlenda e, depois, na hora da escrita, agrupe-as em duplas 
de trabalho para que discutam de quais figuras escreverão os nomes e de 
que maneira. Para auxiliá-las, forneça palavras estáveis, como os nomes da 
turma ou palavras da rotina, que possam servir como referência e consul-
ta. Como não costuma haver tantas palavras com QUE/QUI nesses grupos, 
você pode escrever outras ou solicitar às crianças que consultem a lista de 
palavras construída coletivamente e registrada na lousa.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

A parlenda “Papai do céu”, que está na página 13 do Livro de Textos do Aluno, foi 
escrita abaixo com alguns erros. Reescreva-a corretamente.

PAPAI DO CÉU 
MANDOU DIZER

CEM VAI SER O PRIMEIRO 
É ESTE DACI.
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aTIvIDaDE 37

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois in-
dividual.

��Materiais necessários: Coletânea de Atividades e história “O gato de botas”, 
presente no livro de textos.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes de ler a história, informe aos alunos o título do conto que você vai ler 
e verifique se já o conhecem, o que sabem do enredo etc.

�� Depois, proponha a leitura compartilhada da história e peça que a acompa-
nhem com o dedo.

�� Ao terminar, discuta com eles por que o gato chamou seu dono de Marquês 
de Sacobotas e explore um pouco o enredo (Que artimanhas o gato armou? 
O que significa gato astuto? Quais eram as intenções do gato e por que tinha 
essa preocupação? Quais os problemas e o desfecho que a história traz?). 
Comente com as crianças que muitos dos contos que conhecemos foram 
escritos pelos irmãos Grimm.

�� Peça-lhes que escolham no sumário do Livro de Textos do Aluno outras his-
tórias criadas por eles e façam uma leitura silenciosa. 

��Oriente-os depois a ler, silenciosamente, cada um dos títulos que se encontra 
na atividade proposta na Coletânea de Atividades e peça que fiquem aten-
tos para identificar as palavras que não correspondem aos títulos corretos 
das histórias. 

��Explique-lhes que as palavras estão grafadas corretamente, porém os títulos 
estão alterados. Eles devem lê-los e corrigi-los, reescrevendo-os.  A seguir, 
devem voltar ao índice e comparar suas escritas com a escrita correta dos 
títulos.

��As crianças com escritas não alfabéticas podem participar da leitura com-
partilhada e de toda a exploração do enredo. Para a realização da atividade 
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proposta, leia os títulos tal como se encontram na Coletânea de Atividades, 
peça para que identifiquem as palavras trocadas em cada título e que digam 
o título correto. 

��Em seguida, proponha que localizem no sumário onde se encontra cada um 
desses títulos. Nesse caso, os alunos farão uma leitura a partir de índices 
oferecidos pelas letras (a letra inicial ou final, as letras que compõem os 
nomes dos colegas).

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Alguém se atrapalhou na hora de escrever estes títulos e deixou-os muito estra-
nhos! Reescreva cada um corrigindo o que for preciso.

CHAPEUZINHO AZULADO

BRANCA DE NEVE E OS DOZE ANÕES

JOÃO E MARICOTINHA

O GALO DE BOTAS

A FERA ADORMECIDA

Volte ao sumário e confira se você deixou os títulos como os irmãos Grimm os 
escreveram.
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aTIvIDaDE 38

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Apropriar-se das características do gênero textual.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois in-
dividual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Antes de propor o início da atividade, explique aos alunos que farão a leitura 

de uma biografia. Pergunte-lhes se já ouviram os termos “biografia” e “auto-

biografia” e explique-lhes em que consistem esses tipos de texto. Comente 

com eles que se pode escrever a biografia de qualquer pessoa, seja ela fa-

mosa ou não, e que eles poderão encontrar a biografia de outras pessoas 

no Livro de Textos do Aluno.

��Oriente-os a lerem, silenciosamente, a biografia dos irmãos Grimm, e depois 

verifique o que entenderam. Garanta que compreenderam o significado da 

palavra “respectivamente” quando o texto diz o ano de nascimento de um 

e outro, e levante com eles quem foi quem, quem era mais velho, quem era 

mais novo, e como podemos ter certeza disso, já que o texto traz essa infor-

mação de modo implícito; também é importante que observem que eles não 

criaram as histórias, apenas as recolheram da tradição oral de seu tempo, o 

que significa que as ouviram e registraram por escrito.

��Ao propor a realização das atividades, é interessante que, antes de iniciá-

-las, você explique bem cada questão: leia o enunciado de cada uma, ex-

plicite o que devem fazer e, no caso das duas primeiras, discuta com eles 

as informações solicitadas. Depois, deixe-os fazerem os exercícios sozi-

nhos, inclusive o de verdadeiro e falso, corrigindo-o apenas quando todos 

tiverem terminado.

��Para as crianças com escritas não alfabéticas, ao contrário de uma leitura 
silenciosa, proponha a leitura compartilhada do texto. Leia-o, parágrafo por 
parágrafo, e vá discutindo as informações na medida em que aparecerem, 
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garantindo que tenham compreendido bem todos os aspectos citados aci-
ma. Para que possam realizar as atividades propostas, acompanhe-as a cada 
exercício, lendo e explicando os enunciados; nas duas primeiras questões, 
estimule-as a escrever segundo suas hipóteses e leia com elas as afirma-
ções de falso e verdadeiro, uma a uma, para que possam decidir a respeito.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia esta biografia dos irmãos Grimm:

os irmãos grimm

As famosas histórias Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Cinderela e Rapun-

zel foram escritas por dois irmãos, Jacob e Wilhelm. Os dois escritores nasce-

ram em 1875 (Jacob) e 1876 (Wilhelm), no conda-

do de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. Ambos 

dedicaram suas vidas escrevendo para crianças. 

Suas histórias tornaram-se conhecidas no mundo 

inteiro. Muitos contos dos irmãos Grimm ganharam 

a tela do cinema pelas mãos do produtor cinemato-

gráfico Walt Disney (1901-1966). Destaque para a 

história de Cinderela e Gata Borralheira.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

De acordo com o texto, qual dos irmãos era mais velho?

Escreva V para as informações que forem verdadeiras e F para as falsas.

 As histórias escritas pelos irmãos Grimm foram inventadas por eles.

 Eles nasceram na Alemanha.

 Grimm é o sobrenome dos dois irmãos, não o nome deles.

  Juntos, eles reuniram aproximadamente quinhentas histórias que ouviram seu 
povo contar.
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aTIvIDaDE 39

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre a escrita de palavras com GUE/GUI.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois in-
dividual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades. 

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Para iniciar, faça uma leitura compartilhada da adivinha e das três respostas 
possíveis. Quando descobrirem a resposta, peça-lhes para colorir a alterna-
tiva correta.

��Escreva a palavra CARANGUEJO na lousa, centrando a observação das crian-
ças no GUE. Pergunte-lhes como se forma essa sílaba em particular e solicite 
que o ajudem a listar outras palavras que tenham GUE. Lembre-os da questão 
ortográfica estudada anteriormente (QUE/QUI) e pergunte que semelhanças 
veem entre QUE e GUE. Ajude-os a deduzir que se isso acontece com QUE/
GUE, é preciso verificar se ocorre o mesmo com QUI/GUI. Nesse momento, 
escreva na lousa palavras com GUI ditadas pelas crianças e chame a aten-
ção delas para o modo como são escritas. Estabelecer um paralelo QUE/ 
QUI e GUE/GUI é interessante, pois ajuda as crianças a fazer associações 
pertinentes e generalizar a escrita de palavras com esses sons. Terminada 
a discussão, dirija a leitura dos alunos para o modo como alguém poderia 
se confundir ao escrever caranguejo sem o U (carangejo), e explore com eles 
como se lê GE. 

��Você pode fazer uma nova listagem na lousa, agora de palavras com GE/GI, 
e depois comparar com a lista de palavras com GUE/GUI feita anteriormen-
te. Isso permitirá que as crianças observem, ao mesmo tempo, questões 
sonoras e de grafia.

��Finalmente, elas precisam escrever uma dica para orientar outra pessoa 
nessa questão, o que vai ajudá-las a elaborar uma conclusão sobre essa 
regra ortográfica.
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��Quando todos tiverem acabado, peça a alguns alunos que leiam, em voz al-
ta, o que escreveram.  

��A atividade de escrita proposta a seguir tem o objetivo de ajudar as crianças 
a sistematizar o que aprenderam. Avise a turma que há casos de GE/GI e 
GUE/GUI, motivo pelo qual devem ficar atentos. 

��Quanto aos alunos que não escrevem de acordo com o princípio alfabético, 
faça a leitura compartilhada da adivinha e estimule-os a dar a resposta. Em 
seguida, proponha que localizem a palavra CARANGUEJO entre as três indi-
cadas. Quando localizarem essa palavra, solicite que justifiquem sua res-
posta (você pode perguntar: “Como você sabe que aí está escrita a palavra 
CARANGUEJO?”). Proponha então a esses alunos, organizados em duplas, 
que escrevam as palavras correspondentes às imagens. Para facilitar, distri-
bua as letras móveis.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Será que você descobre? Leia a adivinha e pinte apenas a resposta correta.

COM DEZ PATAS VAI DE LADO 

CONSTELAÇÃO TEM SEU NOME 

NÃO TEM PESCOÇO  E É CAÇADO 

PORQUE  É GOSTOSO E SE COME

Só podemos estar falando do:

CAMARÃO BESOURO CARANGUEJO

Observe como se escreve a palavra CARANGUEJO.

Uma criança, ao escrever essa palavra, escreveu CARANGEJO. 

Que dica você lhe daria para que ela corrigisse o erro?
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Agora é a sua vez de ficar atento e não confundir GE e GUE e GI e GUI.
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aTIvIDaDE 40

objetivo

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

Planejamento

��Organização do grupo: individual.

��Material necessário: Coletânea de Atividades

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes de iniciar a atividade, pergunte aos alunos se sabem quais são os ani-
mais que imaginam existir na Oceania, lugar que está sendo estudado por 
eles no projeto “Crianças como você”. 

��Caso não tenham informações a esse respeito, conte-lhes que, assim como 
o canguru e o diabo-da-tasmânia, o coala também é originário da Austrália, 
o maior país da Oceania. 

��Faça um levantamento do que sabem sobre esse animal e depois proponha 
que leiam o “Você sabia”, respondendo à questão que busca ajudar os alu-
nos a fazer uma antecipação importante para a exploração do tema. Quando 
tiverem socializado suas ideias, proponha a leitura silenciosa do texto, com-
partilhando o que entenderam.

��As crianças com escritas não alfabéticas podem participar da atividade, espe-
cialmente das discussões coletivas. No entanto, faça a leitura compartilhada 
dos textos e trabalhe com elas na resolução das questões, garantindo que 
todas saibam o que escrever em cada uma. Isso as ajudará, pois estarão 
tranquilas a respeito do que devem escrever, podendo se ocupar em como 
fazê-lo, ou seja, das questões ligadas à escrita propriamente dita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você sabe o que são animais marsupiais? Leia o texto sobre o coala e descubra. 

O coala é um conhecido marsupial australiano, que tem pelagem macia, de 
cor cinzenta.

A cabeça é arredondada e as orelhas são gran-
des e peludas. 

Apenas as fêmeas apresentam o marsúpio, que 
é o nome da bolsa externa que algumas espé-
cies de animais possuem. Seus filhotes vivem 
nessa bolsa até ficarem grandes o bastante 
para explorar o ambiente e conseguir alimento 
sozinhos.

Fonte: Saúde Animal - www.saudeanimal.com.br

Discuta com seus colegas e responda:

O que significa dizer que o coala é um animal marsupial?

Quais são as características físicas do coala?
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aTIvIDaDE 41

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Avançar em seus conhecimentos sobre a escrita ao escrever segundo suas 
hipóteses e confrontar o que sabe com o colega.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: Coletânea de Atividades e Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Ao iniciar a aula, explique aos alunos que a atividade é um ditado, mas que 
serão eles quem o farão, e não você. Esclareça também que farão o ditado 
de um dos três trava-línguas que vão ler no livro de textos dos alunos.

�� Oriente-os a ler pelo menos duas vezes cada um e desafie-os a tentar recitá-
-los rapidamente.

�� Depois, divida os alunos em duplas e leia com eles a consigna da ativida-
de, esclarecendo passo a passo as orientações descritas para a realização 
da tarefa.

��É importante que, no momento em que estiverem trabalhando, você circule 
pela sala e garanta que todos compreenderam bem o que devem fazer, que 
quem dita também está lendo o que o colega escreve e que aquele que es-
creve segue realmente o ditado e permite as intervenções do colega.

��Essa atividade também é apropriada para as crianças que não escrevem al-
fabeticamente, pois é pelo controle cada vez maior da escrita que estabiliza-
rão as regularidades do sistema. Nesse caso, aquele que escreve o fará de 
acordo com suas hipóteses de escrita e com as sugestões do colega que 
dita. Aquele que dita, o fará pela memorização do texto. Você pode ajudá-los 
remetendo à consulta de palavras que sirvam como referência para novas 
escritas (como os nomes da turma ou palavras da rotina) e ao próprio texto: 
se as crianças perguntarem como se escreve determinada palavra, você pode 
indicar o texto e pedir que a localizem, usando para isso diferentes índices 
de leitura. Podem então copiá-la em sua produção, mas não devem fazer isso 
com o texto todo, pois isso descaracterizaria a proposta.
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Lembre-se:
Ditar e escrever algo que foi ditado são atividades que favorecem muito quem está 
consolidando o domínio sobre o sistema de escrita, pois é uma tarefa que exige um 
controle apurado sobre o que se escreve. Nesse trabalho, é preciso grafar e conferir, 
passo a passo, se o que foi ditado está realmente escrito, o que ajuda as crianças a 
dominarem melhor os aspectos notacionais da escrita.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Em duplas, vocês vão ler três trava-línguas indicados pela professora.

Quando terminarem, vocês escolherão um deles para fazer um ditado da seguinte 
maneira:

1. Cada um escreverá em seu livro.

2. Um dos dois vai começar o ditado para o outro.

3. Quem ditar deve escolher um dos três trava-línguas lidos.

4. Leia cada verso do trava-língua. Enquanto seu colega reproduz o ditado, con- 
fira se ele está escrevendo tudo certo.

5. Continue até o final, ditando e lendo o que seu amigo escreveu.

6. Quando acabarem, vocês vão trocar: seu amigo dita e confere seu trabalho 
enquanto você escreve.
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aTIvIDaDE 42

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Apropriar-se das características do gênero textual.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: Coletânea de Atividades e Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes de iniciar a atividade, pergunte se alguém já conhece o jogo “Batalha” 
e peça para que conte aos demais como se joga. 

��A seguir, faça uma leitura compartilhada das instruções do jogo que estão na 
página 189 do Livro de Textos do Aluno, explorando cada item para garantir 
que todos compreenderam, e convide-os para jogar. 

��Leia o texto para as crianças que ainda não leem convencionalmente, paran-
do a cada item e verificando o que entenderam. Elas também jogarão e você 
pode ajudá-las a registrar suas impressões determinando duplas heterogê-
neas de trabalho e fornecendo referências para sua escrita. 

��Ao preencher a tabela, peça que tentem ler o que está sendo solicitado na 
coluna da esquerda e responda à questão com eles, oralmente. Peça-lhes 
para escrever o combinado, e só quando todos tiverem terminado um item é 
que você passará para o próximo.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje vamos aprender um jogo novo. Vá até a página 189 do Livro de Textos do Alu-
no, leia as instruções do jogo “Batalha”. Comente-as com seus amigos e com o 
professor e...mãos à obra! Divirta-se!
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Preencha a tabela com as informações solicitadas.

BATALHA

JOGADORES

MATERIAL NECESSÁRIO

 

QUEM GANHA O
JOGO

 

DICAS PARA QUEM
QUER  JOGAR
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aTIvIDaDE 43

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Refletir sobre a escrita de palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro coletivamente e depois em duplas

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Inicie a atividade perguntando às crianças de que tratará essa fábula, já que 
seu título é “O leão e o rato”.

�� Depois que as crianças tiverem antecipado um possível tema, proponha 
a leitura compartilhada do texto para confirmar ou não o que anteciparam.

��Após a leitura, converse sobre o que foi acontecendo na narrativa para se 
certificar de que a entenderam bem. 

��Discuta com os alunos a atitude do leão ao soltar o rato.

��Ao terminarem essa parte da tarefa, informe que a fábula foi copiada tam-
bém no livro deles, mas com erros de ortografia nas palavras sublinhadas. 
A tarefa será reescrevê-las corretamente.

��As crianças que não escrevem alfabeticamente acompanharão a leitura e a 
conversa posterior sobre o que compreenderam, você pode propor que es-
crevam, verso a verso, a parlenda “Meio-dia, macaco assobia” (página 11 
do Livro de Textos do Aluno).

��Para essa escrita, garanta que conheçam o texto de memória, recitando-o 
algumas vezes. 

��Em seguida, forme as duplas e proponha que escrevam da melhor forma pos-
sível, discutindo a grafia das palavras que suscitarem dúvidas.

O LEãO E O RATO
EM UMA VASTA FLORESTA, VIVIA UM LEÃO MUITO BRAVO, QUE SEMPRE RUGIA 
MUITO ALTO E ASSUSTAVA TODOS OS ANIMAIS. ELE TINHA GARRAS PODERO-
SAS E DENTES BEM AFIADOS.

TODAS AS TARDES, APÓS SUA REFEIÇÃO, ELE DESCANSAVA E NÃO GOSTAVA 
QUE NINGUÉM INTERROMPESSE SEU SONO.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   135 05/11/14   17:26



136 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

CERTO DIA, UM RATO DECIDIU CORTAR CAMINHO E PASSAR PERTO DO LEÃO 
QUE DORMIA TRANQUILO. MESMO ANDANDO COM CUIDADO, QUANDO ELE DEU 
O TERCEIRO PASSO, O BRAVO LEÃO ACORDOU.

O RATO LEVOU UM GRANDE SUSTO, DEU UM PULO E FUGIU, CORRENDO O 
MAIS RÁPIDO QUE PODIA.

QUANDO TENTOU PULAR A CAUDA DO GRANDE FELINO, VUPT... O LEÃO PEGOU 
O RATINHO COM SUA ENORME PATA! COITADO DO RATINHO! ELE COMEÇOU A 
SUAR DE TANTO MEDO. NÃO SABIA COMO PODERIA ESCAPAR DO REI DOS ANIMAIS.

O LEÃO APERTOU AINDA MAIS O PEQUENINO E O LEVOU EM DIREÇÃO À SUA 
BOCA ENORME E CHEIA DE DENTES AFIADOS.

O RATO DESESPERADO JUNTOU SUAS PATINHAS E, TREMENDO, SUPLICOU:

– SENHOR LEÃO, VOCÊ É FORTE E TEM UM GRANDE CORAÇÃO, POR FAVOR, NÃO 
FAÇA ISSO! SEI QUE TEREI COMO RETRIBUIR SUA BONDADE!

O LEÃO PENSOU, PENSOU E ACHOU O PEDIDO ENGRAÇADO, ENTÃO, SOLTOU O RATO.

ALGUNS DIAS DEPOIS, ENQUANTO PROCURAVA ALGO PARA COMER, O LEÃO 
FOI CAPTURADO POR CAÇADORES. ELE FICOU MUITO ASSUSTADO E, POR MAIS 
QUE REAGISSE, NÃO CONSEGUIA SE SOLTAR. OS CAÇADORES O PRENDERAM 
EM UMA REDE E O PENDURARAM EM UMA ÁRVORE.

POUCO TEMPO DEPOIS, O RATO PASSOU POR ALI E VIU O LEÃO AMARRADO. 
IMEDIATAMENTE, ELE COMEÇOU A ROER AS CORDAS E, ASSIM, SOLTOU O LEÃO.

MORAL DA HISTóRIA: OS PEQUENOS AMIGOS PODEM SE TORNAR GRANDES 
ALIADOS.

Crédito: Ciranda Cultural. O Leão e o Rato. In: Fábulas de Esopo. Coleção 5 Lindas Histórias.  
São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. p. 25-32.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe com atenção a fábula “O leão e o rato” que seu professor lerá.

Essa fábula foi escrita abaixo, mas as palavras sublinhadas têm erros. Reescre-
va-as, corrigindo o que for preciso.

O LEAn E O RATO
EM UMA VASTA FLORESTA, VIVIA UM LEAN MUITO BRAVO, QUE SEMPE 
RUGIA MUITO ALTO E ASSUSTAVA TODOS OS ANIMAIS. ELE TINHA GARRAS 
PODEROSAS E DETES BEM AFIADOS.
TODAS AS TARDES, APÓS SUA REFEIÇÃO, ELE DESCASAVA E NÃO GOSTAVA 
QUE NINGUÉM INTERROMPESSE SEU SONO.
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CERTO DIA, UM RATO DECIDIU CORTAR CAMINHO E PASSAR PERTO DO LEÃO 
QUE DORMIA TRANQUILO. MESMO ANDANDO COM CUIDADO, QUANDO ELE 
DEU O TERCEIRO PASSO, O BRAVO LEAN ACORDOU.
O RATO LEVOU UM GRANDE SUSTO, DEU UM PULO E FUGIU, CORRENDO O 
MAIS RÁPIDO QUE PODIA.
QUANDO TENTOU PULAR A CAUDA DO GRANDE FELINO, VUPT... O LEÃO PEGOU O 
RATINHO COM SUA ENORME PATA! COITADO DO RATINHO! ELE COMEÇOU A SUAR 
DE TANTO MEDO. NÃO SABIA COMO PODERIA ESCAPAR DO REI DOS ANIMAIS.
O LEÃO APERTOU AINDA MAIS O PEQUENINO E O LEVOL EM DIREÇÃO À SUA 
BOCA ENORME E CHEIA DE DETES AFIADOS.
O RATO DESESPERADO JUNTOU SUAS PATINHAS E, TREMENDO, SUPICOU:
– SENHOR LEÃO, VOCÊ É FORTE E TEM UM GRANDE CORAÇÃO, POR FAVOR, 
NÃO FAÇA ISSO! SEI QUE TEREI COMO RETRIBUIR SUA BONDADE!
O LEAUN PENSOU, PENSOU E ACHOU O PEDIDO ENGRAÇADO, ENTÃO, SOLTOU 
O RATO.
ALGUNS DIAS DEPOIS, ENQUANTO PROCURAVA AUGO PARA COMER, O LEÃO 
FOI CAPTURADO POR CAÇADORES. ELE FICOU MUITO ASSUSTADO E, POR MAIS 
QUE REAGISSE, NÃO CONSEGUIA SE SOLTAR. OS CAÇADORES O PRENDERAM 
EM UMA REDE E O PENDURARAM EM UMA ÁRVORE.
POUCO TEMPO DEPOIS, O RATO PASSOU POR ALI E VIU O LEÃO AMARRADO. 
IMEDIATAMENTE, ELE COMEÇOU A ROER AS CORDAS E, ASSIM, SOLTOU O LEÃO.

MORAL DA HISTóRIA: OS PEQUENOS AMIGOS PODEM SE TORNAR 
GRANDES ALIADOS.

Crédito: Ciranda Cultural. O Leão e o Rato. In: Fábulas de Esopo. Coleção 5 Lindas Histórias. 
São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. p. 25-32.

aTIvIDaDE 44

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Complementar o tema abordado em relação ao meio ambiente.

��Desenvolver habilidade de selecionar informações específicas em um texto.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro coletivamente e depois em duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades. 

��Duração aproximada: 50 minutos.
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encaminhamentos

��Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa desse texto.

��Releia com eles cada parágrafo, discutindo as principais ideias. Certifique-se 
de que compreenderam o que é efeito estufa. 

��Organize os alunos em duplas, de forma que possam discutir como será a 
resposta.

��Com as crianças que ainda não leem e não escrevem alfabeticamente, faça 
uma leitura compartilhada, explorando as ideias principais de cada parágra-
fo. Para que possam realizar as tarefas de escrita e seleção de informação, 
acompanhe-as, discutindo com elas o que devem escrever. Para isso, agrupe- 
-as em duplas heterogêneas e lembre-as de consultar as palavras estáveis 

que circulam na classe.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o texto abaixo, converse com seus colegas e depois faça o que se pede:

A Terra está esquentando

Há 150 anos, a temperatura da Terra aumen-
ta progressivamente. Dois motivos contribuem 
para isso: a queimada de florestas e o excesso 
de dióxido de carbono liberado pelas indústrias 
em todos os países. 

O efeito estufa é um processo que ocorre quando 
uma parte da radiação infravermelha emitida pela 
superfície terrestre é absorvida por determinados 
gases presentes na atmosfera. Como consequên-
cia disso, parte do calor é reirradiado para a superfície, não sendo liberado 
para o espaço. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital im-
portância, pois, sem ele, a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve 
para manter o planeta aquecido e, assim, garantir a manutenção da vida.

O agravamento do efeito estufa, por causa da queimada de florestas e ex-
cesso de dióxido de carbono liberado na atmosfera, pode desestabilizar o 
equilíbrio energético no planeta e originar o aquecimento global.
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O aquecimento global tem consequências catastróficas – causa o derreti-
mento das calotas polares, a elevação do nível das águas dos oceanos e 
dos lagos, desertificação de algumas áreas e desaparecimento de espé-
cies vegetais e animais.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
Ilustração: ©Robson Minghini/IMESP.

Quais as consequências do aquecimento global?

aTIvIDaDE 45

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Produzir texto fazendo uso de procedimentos de escritor como planejar o que 

irá escrever, reler e revisar o que já foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro coletivamente e depois em duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia a fábula “O galo e a raposa”.

��Retome a história oralmente, explorando as principais ações da narrativa.

��A seguir, leia a fábula inteira pedindo que observem com atenção a linguagem 
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com que foi escrita (como começa, que palavras foram usadas para deixá-la 
mais próxima da norma culta).

��Feito isso, peça que leiam, em voz alta, o trecho transcrito na Coletânea de 
Atividades e pergunte como devem continuar, isto é, o que precisarão contar e 
como podem elaborar o que querem dizer (o discurso). Para isso, estimule-as 
a elaborar, primeiro oralmente, por onde vão começar e como poderão dizer 
o que combinaram.  

��A seguir, oriente as duplas a iniciar a escrita, lembrando-as que, embora cada 
criança tenha o próprio livro e escreva em seu material, as produções devem 
ficar idênticas. Por isso, devem combinar cada palavra, e um deve esperar o 
outro, auxiliando-o no que for preciso.

��Enquanto realizam a tarefa, é importante que você circule entre as crianças 
para ajudá-las a lembrar trechos, elaborar as frases de modo claro, não omi-
tir informações, encadeando-as com clareza e coerência, e corrigir eventuais 
erros ortográficos.

��Quando terminarem, lembre que devem revisar o texto.

��As crianças que ainda não escrevem alfabeticamente farão a reescrita se-
gundo suas hipóteses, porém agrupadas em duplas com alunos que escre-
vam segundo hipóteses diferentes das suas, mas próximas, para que essa 
diferença favoreça a troca de informações sobre a escrita.

o galo e a RaPoSa

EM UMA MANHÃ ENSOLARADA, UM GALO OBSERVAVA A PAISAGEM SOBRE SEU 
POLEIRO PREFERIDO. ALI, ELE TAMBÉM VIGIAVA O GALINHEIRO, PARA QUE PU-
DESSE AVISAR AS GALINHAS CASO ALGUM ANIMAL SUSPEITO SE APROXIMASSE. 

DE REPENTE, O GALO FOI SURPREENDIDO POR UMA RAPOSA FAMINTA QUE 
PASSAVA POR ALI. LOGO, A ASTUTA RAPOSA DISSE: 

– GALO, QUERIDO GALO! QUE BOM ENCONTRÁ-LO AQUI – FALOU COM UM SOR-
RISO DISFARÇADO, OLHANDO PARA O GALO.

DESCONFIADO DE TANTA SIMPATIA, O GALO QUESTIONOU:

– NÃO ENTENDO TAMANHA SURPRESA, CARA RAPOSA, AQUI É O MEU POLEIRO 
E AQUI SEMPRE FICO – ELE FRANZIU A CRINA ENQUANTO FALAVA.

TENTANDO DISFARÇAR, A RAPOSA COMENTOU:

– SIM, MEU AMIGO, É BOM ENCONTRÁ-LO, POIS TENHO UMA ÓTIMA NOTÍCIA! 
FOI DECRETADA UMA LEI ENTRE OS ANIMAIS. ELA DIZ QUE GALOS E RAPOSAS 
DEVEM SER GRANDES COMPANHEIROS. POR ISSO, DESÇA JÁ DESTE POLEIRO 
PARA QUE EU POSSA LHE CUMPRIMENTAR.

O GALO ACHOU AQUELA HISTÓRIA MUITO ESQUISITA, AFINAL, ELE NÃO TINHA 
OUVIDO NADA A RESPEITO.
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ENTÃO, ELE PENSOU RAPIDAMENTE EM ALGO PARA FUGIR DO PEDIDO DA RA-
POSA.

– QUE BOA NOTÍCIA! VEJO DE LONGE DOIS AMIGOS GALOS CORRENDO, MUI-
TO FELIZES, LÁ PERTO DO POMAR. DEVEM ESTAR DANDO A NOTÍCIA AOS OU-
TROS ANIMAIS!

– VERDADE? – DISSE A RAPOSA, DEPOIS DE LAMBER OS LÁBIOS RAPIDAMENTE.

FAMINTA, A RAPOSA SAIU CORRENDO PARA ENCONTRAR OS DOIS GALOS.

O GALO SAIU DO SEU POLEIRO E FOI DIRETO AO GALINHEIRO PARA SE CERTI-
FICAR DE QUE TODAS AS SUAS AMIGAS GALINHAS ESTAVAM SEGURAS.

JÁ A RAPOSA, NO POMAR, ENCONTROU APENAS ALGUMAS MAÇÃS AINDA VERDES.

MORAL DA HISTóRIA: QUEM SE ACHA ESPERTO PARA ENGANAR, COM SUA 
TOLICE TAMBÉM PODE SER ENGANADO.

Crédito: Ciranda Cultural. O Galo e a Raposa. In: Fábulas de La Fontaine. Coleção 5 Lindas Histórias.  
São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. p. 33-40.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Ouça a leitura que seu professor fará da fábula “O galo e a raposa”.

Quando souber bem a história, escreva o trecho final.

o galo e a RaPoSa

EM UMA MANHÃ ENSOLARADA, UM GALO OBSERVAVA A PAISAGEM SOBRE 
SEU POLEIRO PREFERIDO. ALI, ELE TAMBÉM VIGIAVA O GALINHEIRO, PARA 
QUE PUDESSE AVISAR AS GALINHAS CASO ALGUM ANIMAL SUSPEITO SE 
APROXIMASSE. 

DE REPENTE, O GALO FOI SURPREENDIDO POR UMA RAPOSA FAMINTA QUE 
PASSAVA POR ALI. LOGO, A ASTUTA RAPOSA DISSE: 

– GALO, QUERIDO GALO! QUE BOM ENCONTRÁ-LO AQUI – FALOU COM UM 
SORRISO DISFARÇADO, OLHANDO PARA O GALO.

DESCONFIADO DE TANTA SIMPATIA, O GALO QUESTIONOU:

– NÃO ENTENDO TAMANHA SURPRESA, CARA RAPOSA, AQUI É O MEU POLEI-
RO E AQUI SEMPRE FICO – ELE FRANZIU A CRINA ENQUANTO FALAVA.
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TENTANDO DISFARÇAR, A RAPOSA COMENTOU:

– SIM, MEU AMIGO, É BOM ENCONTRÁ-LO, POIS TENHO UMA ÓTIMA NOTÍ-
CIA! FOI DECRETADA UMA LEI ENTRE OS ANIMAIS. ELA DIZ QUE GALOS E RA-
POSAS DEVEM SER GRANDES COMPANHEIROS. POR ISSO, DESÇA JÁ DESTE 
POLEIRO PARA QUE EU POSSA LHE CUMPRIMENTAR. [...]

Crédito: Ciranda Cultural. O Galo e a Raposa. In: Fábulas de La Fontaine. Coleção 5 Lindas Histórias.  
São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. p. 33-40.

aTIvIDaDE 46

objetivo

��Desenvolver procedimentos de escritor: planejar o que será escrito, reler e 
revisar o que foi proposto.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Retome a leitura da fábula “O leão e o rato”.

��Organize duplas com os alunos e solicite que escrevam de acordo com suas 
hipóteses uma lista de personagens presentes na fábula.

��Acompanhe as produções das duplas, intervindo quando necessário.

��Em seguida, peça que os alunos leiam os trechos indicados na atividade e 
solicite que escrevam as falas de acordo com o personagem.

��Socialize as produções dos alunos.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura que seu professor fará da fábula “O leão e o rato”. Após ler, 
escreva a lista dos personagens que aparecem nessa fábula.

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

Leia o trecho abaixo.

“ [...] O LEÃO PEGOU O RATINHO COM SUA ENORME PATA! COITADO DO RATI-
NHO! ELE COMEÇOU A SUAR DE TANTO MEDO. NÃO SABIA COMO PODERIA 
ESCAPAR DO REI DOS ANIMAIS.

O LEÃO APERTOU AINDA MAIS O PEQUENINO E O LEVOU EM DIREÇÃO À SUA 
BOCA ENORME E CHEIA DE DENTES AFIADOS.

O RATO DESESPERADO JUNTOU SUAS PATINHAS E, TREMENDO, SUPLICOU:  [...]”

Crédito: Ciranda Cultural. O Leão e o Rato. In: Fábulas de Esopo. Coleção 5 Lindas Histórias. 
São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. p. 25-32.

Se você fosse o rato, como imploraria por sua vida ao leão? Escreva a fala do 
rato ao leão.

Se você fosse o leão e deixasse o rato partir, como diria isso? 

Escreva a fala dele ao rato.
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aTIvIDaDE 47

objetivo

��Refletir sobre os diferentes sons da letra R e a forma como ela é usada nas 
palavras.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: Caderno do Aluno e fábula “O galo e a raposa”, es-
tudada anteriormente.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Comece lendo “O galo e a raposa”, para que reconheçam a fábula. Escreva 
a fábula na lousa.

��Explique aos alunos que, desta vez, trabalharão com essa história com o pro-
pósito de estudar as palavras escritas com R e, para isso, elaborarão uma 
tabela em seu caderno composta somente de palavras com R.

��Proponha, então, a leitura compartilhada dessa fábula, mas combine com 
a classe que, à medida que forem lendo, interromperão a leitura quando 
encontrarem palavras em que apareça o R ou RR. Nesse momento, deve-
rão observar o lugar dessa letra na palavra e encaixá-la numa das colunas 
da tabela.

��Antes que procedam à escrita na tabela, escreva a palavra em questão na 
lousa e chame a atenção das crianças para as composições de sílabas com 
R: duas consoantes e uma vogal (PREFERIDO, DECRETADA), uma consoante, 
uma vogal e uma consoante (SURPRESA, CERTIFICAR), a vogal antes da con-
soante etc. Do mesmo modo, omiti-lo ou invertê-lo também altera as sílabas 
(PEFERIDO, DECERTADA). 

��Cometa transgressões com essa palavra, exemplificando diferentes modos 
de grafá-la, para que as crianças observem como isso altera sua pronúncia. 

��Passe então à leitura, analisando cada palavra, encontrando seu lugar na 
coluna e escrevendo-a.

��Terminada a releitura com focalização e encaixadas todas as palavras com R 
ou RR, proponha uma conversa coletiva em que tenham que descrever cada 
coluna da tabela. Esperamos que criem definições como estas: 1ª coluna – o 
R está no começo da palavra; 2ª coluna – o R tem som fraco e está no meio 
de vogais e assim sucessivamente.
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��Para as crianças que não escrevem alfabeticamente, essas questões ainda 
não se apresentam. Por isso, proponha que preencham uma tabela alterna-
tiva. Explique que terão que escrever o nome das meninas numa coluna e o 
dos meninos na outra. A atividade será mais produtiva se puderem trabalhar 
em duplas.

��Para a realização dessa atividade, é importante que possam consultar um 
cartaz (ou uma lista) no qual estejam afixados os nomes dos colegas da clas-
se (em letra bastão), sem diferenciação de cores ou indicações com fotos 
ou desenhos. Espera-se assim que os alunos que ainda não leem enfren-
tem o desafio de descobrir o que está escrito, utilizando apenas as letras 
como índices.

aTIvIDaDE 48

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Localizar informações implícitas e explícitas em um texto.

��Produzir textos utilizando procedimentos de escritos, como planejar o que irá 
escrever, reler e revisar o que foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro coletivamente e depois em duplas.

��Materiais necessários: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Peça às crianças que façam uma leitura silenciosa do texto e, quando termi-
narem, inicie uma conversa sobre o que entenderam e qual o significado das 
palavras que aparecem em negrito (explique, se não souberem), questionando 
o que imaginam que seja TRÁFICO DE ANIMAIS. 

��Levante as ideias que surgirem e vá relendo cada parágrafo com elas, es-
clarecendo eventuais dúvidas. Esse é um texto que tem vocábulos pouco 
familiares às crianças, e é interessante ajudá-las a compreender o sentido 
de palavras como ESPÉCIES, SILVESTRE, COMÉRCIO ILEGAL, FAUNA, BIODI-
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VERSIDADE, ESTIMATIVAS e FISCALIZAÇÃO. Se necessário, utilize o dicionário 
como suporte e consulta, o que aproxima os alunos desse instrumento como 
um portador que nos ajuda a esclarecer dúvidas. 

��Terminada a discussão, proponha o registro do que entenderam sobre o ter-
mo TRÁFICO DE ANIMAIS e sobre AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SOBRE-
VIVÊNCIA DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS, o que pode ser feito em duplas para 
ajudar os alunos na elaboração da resposta escrita.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia o texto e faça o que se pede.

Protegendo a mata

O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre, por 
causa da sua biodiversidade. Estima-se que o tráfico de animais selvagens 
movimente 200 bilhões de dólares em todo o mundo, anualmente, colocan-
do o comércio ilegal de animais silvestres na terceira maior atividade ilícita 
do planeta, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas.

Segundo o Ibama, são comercializados no Brasil, por ano, 4 milhões de 
animais selvagens. As aves são os animais mais cobiçados pelo tráfico, 
correspondendo a 82% do comércio ilegal, seguido pelos répteis (3%) e ma-
míferos (1%). Peixes e outros animais correspondem a 14%.

Uma fiscalização mais rigorosa, campanhas maciças contra o comércio ile-
gal e a conscientização de que animais silvestres têm que viver livres na 
natureza são necessárias para a sobrevivência dessas espécies.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Depois de ter lido o texto e conversado com seus colegas, explique: o que é tráfi-
co de animais?
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Quais as ações necessárias para a sobrevivência das espécies ameaçadas?

aTIvIDaDE 49

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Relacionar o número de pistas a seu respectivo lugar na cruzadinha.

��Produzir textos utilizando procedimentos de escritor, como planejar o que irá 
escrever, reler e revisar o que foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Encaminhe a atividade, explicando que os alunos devem relacionar o núme-
ro da pista a seu respectivo lugar na cruzadinha (pista 2, espaço de quadra-
dos 2). 

��Oriente-os a ler cada uma das pistas, procurar a informação no texto e es-
crever o nome da planta ou animal no espaço correto. 

��Chame a atenção deles para casos em que há duas possibilidades (como 
em gambá e percevejo). Sendo assim, devem contar os quadradinhos para 
decidir qual palavra escrever.

��As crianças que não escrevem alfabeticamente acompanharão a leitura com 
um colega que já tenha esse domínio.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   147 05/11/14   17:26



148 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

defesas curiosas

Mau cheiro, fingir-se de morto e liberação de tinta. Vale tudo para se defender 
e sobreviver na natureza. Alguns animais e plantas utilizam diversas artimanhas 
para escapar de seus inimigos. 

O gambá, por exemplo, ao se ver acuado por seus inimigos, libera um líquido fé-
tido através das glândulas axilares para escapar do perigo. Outra estratégia para 
escapar é fingir-se de morto até que o atacante desista. 

Conhecidos pela capacidade de liberar uma tinta, quando em fuga, os polvos pos-
suem três mecanismos típicos de defesa: glândulas de tinta, camuflagem e au-
totomia dos braços (mutilação espontânea que se observa em certos animais, 
como recurso para escaparem ao predador que os procura devorar).

A camuflagem dos polvos é obtida por meio de algumas células especializadas de 
sua anatomia que alteram  a cor aparente de sua pele. A capacidade de mudan-
ça de cor também serve para alertar outros polvos sobre o perigo de ataque de 
um predador. O polvo de anéis azuis pode se tornar de um amarelo intenso com 
anéis azuis quando provocado.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Agora, preencha a cruzadinha a partir de informações do texto lido.

4 2

1

3
1.  Libera um líquido fétido 

através das glândulas 
axilares.

2.  Em fuga é conhecido pela 
capacidade de liberar uma 
tinta.

3.  Capacidade de mudança de 
cor da pele.

4.  Cor dos anéis do polvo 
quando provocado.
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aTIvIDaDE 50

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Aprofundar o conhecimento sobre as características do gênero textual.

��Produzir textos utilizando procedimentos de escritor, como planejar o que irá 
escrever, reler e revisar o que foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia duas vezes a fábula “O leão e o javali”.

�� Avise as crianças que devem prestar muita atenção, pois reescreverão um 
trecho da história. 

��Faça a primeira leitura e comente-a com as crianças. 

��Verifique o que entenderam e pergunte a ordem dos episódios. 

��Leia então uma segunda vez, focando agora os termos e expressões utiliza-
dos, pois eles poderão servir às crianças na hora que forem escrever.

��Inicie um reconto oral da história. Nesse momento ajude-as a reconstruir as 
ações da narrativa, trazendo todos os detalhes e informações importantes 
para que o enredo fique claro e coerente. Pergunte se há termos mais re-
quintados que podem ser usados. Como não escreverão a história inteira, é 
preciso explicar até que parte a escreverão.

��As crianças que ainda não escrevem convencionalmente também poderão 
realizar a atividade, mas segundo suas próprias hipóteses. Convém que tra-
balhem com colegas que dominem a escrita alfabética. Nesse caso, é inte-
ressante que observem o colega escrevendo enquanto ditam para ele.
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O leão e o javali

No verão, quando o calor intensifica a sede, numa pequena fonte vieram 
beber um leão e um javali. Os dois começaram a discutir para ver quem 
beberia primeiro e, a partir da discussão, se animaram a travar um duelo 
mortal. De repente, porém, ao recuarem para tomar fôlego, viram abutres 
só esperando que um deles tombasse, para comê-lo. Por isso, puseram fim 
às hostilidades, dizendo: “É melhor nos tornarmos amigos do que banquete 
para abutres e corvos”.

Fonte: “O leão e o javali”. In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti,  
ilustrações de Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Seu professor vai ler duas vezes uma fábula chamada “O leão e o javali”. Preste 
muita atenção, porque depois você vai reescrever o início dessa história.

O leão e o javali

 [...] Por isso, puseram fim às hostilidades, dizendo: “É melhor nos tornarmos ami-
gos do que banquete para abutres e corvos”.

A fábula mostra: que é belo desfazer as querelas nocivas e as rivalidades, visto 
que elas acabam em danos para todo mundo.

Fonte: “O leão e o javali”. In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti,  
ilustrações de Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
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aTIvIDaDE 51

objetivos

��Favorecer a autonomia na leitura, construindo sentidos para os textos.

��Produzir textos utilizando procedimentos de escritor, como planejar o que irá 
escrever, reler e revisar o que foi escrito.

��Localizar informações explícitas e implícitas em um texto.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro coletivamente e depois em duplas.

��Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o texto “Quando os animais 
mentem”, presente no Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Inicie a aula comentando com a classe que o texto a ser lido nesse dia tem 
o título “Quando os animais mentem”. É interessante saber, num primeiro 
momento, que hipóteses e antecipações os alunos conseguem fazer a partir 
do título: por que será que o texto diz isso?, Será uma história ou um texto 
informativo? Qual a relação entre a mentira e os animais, se é que ela exis-
te... Qual será o animal mais mentiroso?

��Em seguida, faça uma leitura compartilhada do texto e vá retomando com as 
crianças as ideias principais e o tema central, que são as formas de defesa 
de alguns animais. 

��Depois, relacione os animais que são citados e suas principais formas de 
se proteger dos predadores. Ao encaminhar a realização das atividades, 
lembre-se de explicar aos alunos o que é solicitado em cada exercício e 
distribua-os em duplas, para que possam discutir as respostas que consi-
deram mais pertinentes a cada questão.

��Com as crianças com escritas não alfabéticas, realize as questões, uma a 
uma, respondendo-as primeiro oralmente e permitindo que cada uma registre 
por escrito, segundo suas hipóteses. Lembre-se de remetê-las à consulta das 
palavras estáveis para escreverem melhor e lerem à medida que escrevem 
de modo a aperfeiçoar o controle da escrita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura do professor do texto “Quando os animais mentem”, na pági-
na 156 de seu Livro de Textos do Aluno. A seguir, faça o que se pede.

Complete o quadro com as defesas destacadas no texto sobre alguns animais.

ANIMAL DEFESA

CAMALEÃO

CERTOS CARANGUEJOS

INSETOS

ZANGÕES

Qual é o nome dado ao disfarce de alguns animais quando eles fingem ser outro 
elemento da natureza?

Copie do texto o nome do pesquisador e naturalista que estudou pela primeira 
vez o mimetismo.

Quando e onde ele estudou esse fenômeno?
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SeQuência didáTica 

Receitas
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Receitas

As receitas são um gênero textual muito adequado para incluir na rotina de 
turmas que estão no processo de alfabetização. É um gênero de circulação social 
bastante corrente, presente em todas as classes sociais (mesmo nas cozinhas 
mais precárias se podem encontrar receitas que estão impressas nas embala-
gens de produtos básicos, como óleo ou o arroz). Sua estrutura – uma pequena 
ficha (tempo de preparo, rendimento e grau de dificuldade, em alguns casos), uma 
lista depois em um parágrafo, geralmente com os verbos nos modos imperativo 
ou infinitivo – facilita as antecipações e permite que se coloque em prática com-
portamento, procedimento e capacidade de leitor com a finalidade de ler para fa-
zer alguma coisa, um dos importantes propósitos sociais de leitura que nossos 
alunos precisam aprender.

Optamos por incluir várias receitas de biscoitos por considerarmos que, em 
geral, são pratos fáceis de fazer, que incluem ingredientes conhecidos dos alunos 
(o que facilita as atividades de leitura).  Como muitos se repetirão, contaremos gra-
dualmente com um novo repertório de palavras estáveis.

Quadro de organização da sequência didática

Etapas Atividades

Etapa 1 – Leitura de receitas

Atividade 1A – Leitura de títulos de receitas. 
Atividade 1B – Leitura e comparação de 
receitas I.
Atividade 1C – Leitura e comparação de 
receitas II.

Etapa 2 – Escrita de receitas

Atividade 2A – Leitura e escrita de receita.
Atividade 2B – Leitura e ditado ao professor. 
Atividade 2C – Escrita de receita lacunada I.
Atividade 2D – Entrevista com a merendeira.
Atividade 2E – Escrita de receita lacunada II.

Etapa 3 – Preparação de uma receita
Atividade 3A – Preparo de receita por um 
convidado.
Atividade 3B – Escrita de receita preparada.
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Etapa 1

Leitura de receitas

aTIvIDaDE 1a – LEITURa DE TÍTULOs  
DE RECEITas

objetivo

��Utilizar estratégias de leitura como antecipação e verificação de infor-
mações.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Converse com os alunos sobre o trabalho com receitas que irão iniciar. Traga 
alguns livros de receitas para mostrar aos alunos. 

��Organize os alunos em duplas produtivas e peça que acompanhem sua lei-
tura com a cópia da atividade.

��Faça a leitura da lista de receitas que serão trabalhadas chamando a aten-
ção para a semelhança na escrita dos nomes.

��Após chamar a atenção das semelhanças, faça um ditado para que os alunos 
escrevam uma lista de palavras que se repetem com frequência.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Iniciaremos um novo trabalho: a sequência de receitas. Vamos ler várias receitas 
e escreveremos algumas.

Escolhemos um prato que todos adoram e que, além de tudo, é fácil de fazer: tra-
balharemos com receitas de biscoitos.

Leia junto com o(a) professor(a) a lista de receitas que escreveremos ao longo 
deste trabalho:

BISCOITOS AMANTEIGADOS

BISCOITOS DE BATATA-DOCE

BISCOITOS DE CHOCOLATE

BISCOITOS DE LEITE CONDENSADO

BISCOITOS DE POLVILHO 

BISCOITOS DE LIMÃO

BISCOITINHOS DE LARANJA 

BISCOITINHOS DA VOVÓ

Escreva nas linhas as palavras que o(a) professor(a) vai ditar. Se precisar, consul-
te a lista de biscoitos.

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   159 05/11/14   17:26



160 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

aTIvIDaDE 1B – LEITURa E 
COmpaRaÇÃO DE RECEITas I

objetivos

��Localizar ingredientes comuns entre duas receitas.

��Utilizar estratégias de leitura como antecipação e verificação de informações.

��Aproximar-se da linguagem própria deste tipo de texto, por meio da leitura.

��Colocar em jogo os conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia com os alunos o título dos dois biscoitos e peça aos alunos que locali-
zem cada uma das palavras.

��Faça uma leitura das duas receitas (os ingredientes e o modo de fazer) e, em 
seguida, repita oralmente a lista de ingredientes de cada uma, solicitando 
que os alunos fiquem atentos àqueles que se repetem. 

��Peça aos alunos que digam quais são esses ingredientes e, em seguida, 
que localizem em ambas as receitas esses ingredientes (farinha de trigo, 
manteiga e açúcar). É interessante que pintem com cores claras cada um 
dos ingredientes comuns (peça que pintem de amarelo as palavras FARINHA 
DE TRIGO, nas duas receitas; de azul-claro a palavra MANTEIGA; e de verde-
-claro a palavra AÇÚCAR).

��Depois de explorar os ingredientes comuns e localizá-los nos dois textos, 
pergunte qual dos dois biscoitos os alunos gostariam de preparar. Você po-
de pedir à merendeira da escola ou, se não for possível, recorrer a uma das 
mães que se disponha a isso previamente. Se optar pela segunda alternati-
va, é importante solicitar, por meio de um bilhete, que alguns alunos tragam 
os ingredientes.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura das receitas         

BISCOITOS AMANTEIGADOS
1 XÍCARA (CHÁ) DE FARINHA DE TRIGO
½ XÍCARA (CHÁ) DE MANTEIGA
¼ DE XÍCARA (CHÁ) DE AÇÚCAR

BISCOITOS DE LIMÃO
½ COLHER (CAFÉ) DE FERMENTO  
EM PÓ
2 XÍCARAS (CHÁ) DE FARINHA  
DE TRIGO
1 COLHER (SOPA) DE MANTEIGA 
1 XÍCARA (CHÁ) DE AÇÚCAR
RASPAS DE LIMÃO

Preaquecer o forno em temperatura 
média (180 graus).

Colocar a farinha, o açúcar e a 
manteiga numa tigela e amassar bem 
com as mãos até formar uma massa 
uniforme. 

Formar bolinhas achatadas e, com os 
dentes de um garfo, apertar levemente 
cada rodelinha. 

Untar uma assadeira grande com 
manteiga e polvilhar com farinha. 
Distribuir os biscoitos sobre a 
assadeira, deixando uma distância 
entre eles. 

Levar ao forno preaquecido por 25 
minutos ou até os biscoitos ficarem 
levemente dourados. 

Retirar do forno, esperar esfriar e servir.

Peneirar todos os ingredientes secos, 
adicionar a manteiga e amassar 
bastante.

Adicionar as raspas de limão para 
perfumar. 

Fazer bolinhas pequenas. Com um 
garfo, apertar um pouco os biscoitos 
para decorar.

Arrumar em tabuleiro untado com 
manteiga e polvilhado com farinha. 

Assar em forno quente até dourar 
levemente. Retirar do forno e polvilhar 
com açúcar.

Depois da leitura, você conseguiria encontrar as palavras que correspondem aos 
ingredientes usados nas duas receitas?

Qual das duas você gostaria de experimentar?
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aTIvIDaDE 1C – LEITURa E 
COmpaRaÇÃO DE RECEITas II

objetivos

��Localizar ingredientes comuns entre duas receitas

��Utilizar estratégias de leitura, como antecipação e verificação de informa-
ções.

��Aproximar-se da linguagem própria deste tipo de texto, por meio da leitura.

��Colocar em jogo os conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Inicie a leitura dos títulos das receitas trabalhadas na aula anterior relem-
brando com os alunos as semelhanças e diferenças exploradas.

��Organize duplas produtivas orientando para que façam a leitura do título da 
terceira receita, comparando com os títulos das duas anteriores.

��Em seguida, oriente-os para a leitura de palavras sublinhadas, para auxiliar 
existem algumas imagens dos ingredientes (será necessário que você diga 
o que está representado em cada ilustração).

��Peça que os alunos busquem os ingredientes ilustrados, a partir da leitura 
da receita.

��Circule pelas duplas a fim de verificar as dificuldades e orientá-las.

��Após a localização das palavras, faça a leitura em voz alta da receita na ín-
tegra pedindo que os alunos acompanhem você.

��Dite algumas palavras que se repetem com frequência nas três receitas e 
peça que os alunos escrevam nas linhas destinadas para este fim.
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Atividade do aluno

OME __________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura das receitas.

Nós já lemos as seguintes receitas de biscoito:

BISCOITOS AMANTEIGADOS 

BISCOITOS DE LIMÃO

A partir dos títulos das receitas, tente ler o nome do biscoito que aprenderemos hoje.

BISCOITINHOS DE LARANJA

Depois de ler o título, procure os seguintes alimentos na lista de ingredientes da 
receita. Para facilitar, sublinhamos esses ingredientes no texto.

Ilustrações: ©Robson Minghini/IMESP.

BISCOITINHOS DE LARANJA 

4 XÍCARAS (CHÁ) DE FARINHA DE TRIGO
1 XÍCARA (CHÁ) DE AÇÚCAR
3 COLHERES (CHÁ) DE FERMENTO EM PÓ
1 COLHER (CHÁ) DE RASPAS DE LARANJA
½ COLHER (CHÁ) DE SAL
200 GRAMAS DE MANTEIGA 
1 OVO

Peneirar a farinha com o fermento e o sal. 

Bater a manteiga com o açúcar até ficar cremosa, juntar o ovo e as 
raspas de laranja e continuar batendo até ligar tudo muito bem. 

Acrescentar então a farinha reservada, amassando até obter uma 
massa bem homogênea. 

Fazer pequenas bolas enrolando-as com as mãos enfarinhadas e 
colocar em tabuleiro sem ser untado. 

Assar no forno, com calor moderado, por 10  a 15 minutos.
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Depois de localizar os ingredientes, acompanhe a leitura em voz alta que o(a) 
professor(a) fará.

O(A) professor(a) vai ditar alguns ingredientes que foram usados nas receitas que 
lemos até agora.

Consulte a lista de ingredientes das receitas e escreva-os nas linhas.

BISCOITOS 
AMANTEIGADOS

1 XÍCARA (CHÁ) DE 
FARINHA DE TRIGO

½ XÍCARA (CHÁ)  
DE MANTEIGA

¼ DE XÍCARA (CHÁ) DE 
AÇÚCAR

BISCOITOS DE LIMÃO

½ COLHER (CAFÉ) DE 
FERMENTO EM PÓ

2 XÍCARAS (CHÁ) DE 
FARINHA DE TRIGO

1 COLHER (SOPA) DE 
MANTEIGA 

1 XÍCARA (CHÁ) DE 
AÇÚCAR

RASPAS DE LIMÃO

BISCOITINHOS  
DE LARANJA 

4 XÍCARAS (CHÁ)  
DE FARINHA DE TRIGO

1 XÍCARA (CHÁ)  
DE AÇÚCAR

3 COLHERES (CHÁ)  
DE FERMENTO EM PÓ

1 COLHER (CHÁ)  
DE RASPAS DE LARANJA

½ COLHER (CHÁ)  
DE SAL

200 GRAMAS DE 
MANTEIGA 

1 OVO

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   164 05/11/14   17:26



165RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Etapa 2

Escrita de receitas

aTIvIDaDE 2a – LEITURa  
E EsCRITa DE RECEITa

objetivos

��Escrever, segundo sua hipótese de escrita, o modo de fazer de uma receita 
a partir do ditado do professor.

��Refletir sobre o funcionamento do sistema de escrita

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Informe os alunos que trabalharão com uma nova receita, os biscoitos de 
polvilho os quais são quitutes tradicionais brasileiros. Antes da leitura, con-
verse com os alunos: já comeram biscoitos de polvilho? Conhecem alguém 
que saiba prepará-los?

��Em seguida, leia a receita e recupere oralmente os ingredientes. Proponha 
aos alunos que localizem a linha onde se encontra cada um deles.

��Depois dessa atividade, diga aos alunos que você vai reler o modo de fazer 
para que eles localizem todas as ações necessárias para preparar os biscoi-
tos. Você pode ler cada uma das instruções e dar uma pausa para discutir 
as ações. Por exemplo, ao ler “COLOCAR O SAL E AMASSAR BEM, A MASSA 
FICA LISINHA E SOLTANDO DAS MÃOS”, espera-se que os alunos percebam 
que as ações são: COLOCAR SAL e AMASSAR.

��À medida que ler as instruções e os alunos localizarem as ações, anote-as 
na lousa, para que eles copiem em seus livros.

��Depois desse levantamento, você pode conversar sobre outras ações que 
costumam aparecer nas receitas: PENEIRAR, MISTURAR, LEVAR AO FOR-
NO etc.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura da receita desta semana.

O biscoito da semana é:

BISCOITOS DE POLVILHO

500 GRAMAS DE POLVILHO AZEDO

ÁGUA QUENTE PARA ESCALDAR

1 PITADA DE AÇÚCAR

SAL A GOSTO

2 OVOS

Colocar o polvilho em uma vasilha e em seguida jogar um pouco de água quente 
para escaldar. Fazer uma farofinha. 

Esperar esfriar um pouco e então colocar 1 ovo. Vá mexendo com as mãos. Se 
ficar seco, colocar outro ovo. 

Colocar o sal e amassar bem. A massa fica lisinha e soltando das mãos. 

Colocar então um pouquinho de açúcar (para não estourar na hora da fritura).

Enrolar os biscoitinhos e colocar na gordura fria com o fogo desligado.

Quando encher o fundo da panela, ligar o fogo. Ao começarem a crescer, mexer 
sem parar, virando os biscoitos. Retirar assim que começarem a dourar e escor-
rer sobre o papel-toalha. Os biscoitos ficam sequinhos e crocantes.

Depois da leitura, converse com seus colegas sobre as ações que aparecem no 
modo de fazer.
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O(A) professor(a) vai ditar uma receita. Escreva-a nestas linhas:

aTIvIDaDE 2B – LEITURa E 
DITaDO aO pROFEssOR

objetivos

��Escrever, por meio do ditado ao professor, as etapas de preparo de uma receita.

��Considerar o ritmo do ditado com foco no escrito.

��Utilizar comportamentos de escritor, planejando o que vai escrever e revisar 
o que foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: lousa, giz e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes de ler os ingredientes, incentive os alunos à leitura do título (a essa 
altura, já devem conhecer a palavra BISCOITINHO). Faça o mesmo com a lista 
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de ingredientes: como já trabalhamos várias receitas, é possível que alguns 
alunos já se arrisquem a ler as palavras que se repetem nesses textos.

��Passe para o modo de fazer, que nesta atividade será apresentado por 
meio de imagens. Proponha que tentem colocar em palavras aquilo que 
está expresso nas figuras. Além disso, relembre as ações que são comuns 
nos modos de fazer.

��Depois de ter explorado as imagens, proponha que ditem para você o modo 
de fazer. Trabalhe garantindo que todos tenham sua vez de falar. Além dis-
so, volte às receitas que já foram lidas, para observar como as ações foram 
apresentadas.

��Pergunte aos alunos quais informações precisam constar no modo de fazer 
para que a receita fique clara para a utilização.

��Ao longo da produção é importante que você releia o que já foi escrito, apon-
te as incoerências, e se houver repetições, sempre dê a oportunidade aos 
alunos de opinar e sugerir.

��É fundamental que você, ao modificar o texto, mostre e explique exatamente 
o que está fazendo – isso possibilita perceber como a escrita se relaciona 
com a fala e, por outro lado, como a linguagem escrita é diferente da lingua-
gem falada etc.

��No final, releia tudo para que os alunos avaliem se gostariam de fazer algu-
ma alteração.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

BISCOITINHOS DA VOVó

2 COLHERES (SOPA) DE MANTEIGA

1 E 1/2 XÍCARA (CHÁ) DE AÇÚCAR

1 OVO 

1 COLHER (CHÁ) DE BAUNILHA

4 XÍCARAS (CHÁ) DE FARINHA DE TRIGO

1 COLHER (CHÁ) DE FERMENTO EM PÓ
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Agora aprenda a fazer essa receita por meio das imagens.
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Ilustrações: ©Robson Minghini/IMESP.

Dite para o(a) professor(a) o modo de fazer da receita que você aprendeu.

aTIvIDaDE 2C – EsCRITa DE RECEITa 
LaCUNaDa I

objetivos

��Refletir sobre o sistema de escrita, confrontando suas hipóteses com as 
dos  colegas.

��Participar de uma situação de escrita discutindo e argumentando sobre a 
língua escrita.
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Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Nesta atividade, os alunos precisam completar as lacunas, considerando as 
ações que são comuns nas receitas, organize os alunos em duplas produtivas.

��Leia em voz alta toda a receita. 

��Leia de novo o modo de fazer, desta vez parando a cada parágrafo para dis-
cutir com os alunos qual a melhor palavra para inserir na lacuna.  O conhe-
cimento das receitas lidas nas aulas anteriores favorecerá a escolha das 
palavras mais adequadas.

��A cada palavra sugerida, se estiver adequada, escreva-a na lacuna e peça 
aos alunos que copiem em seus livros. Proceda assim até completar todas 
as lacunas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

BISCOITOS DE LEITE CONDENSADO

600 GRAMAS DE AMIDO DE MILHO (MAISENA) 
1 LATA DE LEITE CONDENSADO 
250 GRAMAS DE MANTEIGA 
2 GEMAS

_______________ tudo, menos o amido.

Em seguida, __________________ o amido.

_________ bolinhas e __________ ao forno baixo por cerca de 10 minutos.

Há palavras faltando, mas é possível saber quais são. Encaixe-as na receita para 
que seja possível preparar mais uma delícia.
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aTIvIDaDE 2D – ENTREvIsTa  
COm a mERENDEIRa

objetivos

��Escrever segundo suas hipóteses de escrita.

��Ouvir atentamente as explicações e informações fornecidas pela merendei-
ra da escola.

��Ampliar o conhecimento sobre as receitas preparadas pela merendeira du-
rante a semana.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Convide a merendeira da escola para comparecer à sala de aula. Informe-a que 
os alunos farão uma entrevista sobre o cardápio da semana. Caso ela não 
possa, encaminhe as perguntas para que ela responda por escrito. 

��Organize os alunos em duplas produtivas e informe que a merendeira fala-
rá as receitas da semana e que deverão escrever nos campos indicados da 
atividade.

��Escreva o nome dela na lousa para que os alunos copiem. 

��Peça que a merendeira informe quais serão as receitas.

��Quanto ao cardápio da semana, dite o que será preparado em cada dia e dei-
xe que os alunos escrevam, considerando suas hipóteses de escrita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Entrevista com a merendeira da escola

Faça as perguntas abaixo para a merendeira da escola e anote suas respostas. 
Antes, porém, escreva aqui o nome dela: ___________________________________

O que será servido em cada dia da próxima semana?

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

aTIvIDaDE 2E – EsCRITa DE  
RECEITa LaCUNaDa II

objetivos

��Refletir sobre o sistema de escrita, confrontando suas hipóteses com as 

dos  colegas.

��Participar de uma situação de escrita discutindo e argumentando sobre a 

língua escrita.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.
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encaminhamentos

��Nesta atividade, os alunos precisam escrever os ingredientes. Para fazer isso, 
você vai ditar cada um e os alunos consultarão a escrita no modo de fazer.

��Leia antes a receita normalmente, sem as lacunas. Em seguida, explique-lhes o 
que terão de fazer: você vai reler a lista de ingredientes e, em cada lacuna, vai 
ditar o ingrediente que deveria estar escrito ali. Os alunos precisam consultar 
as palavras no modo de fazer e, para que essa busca fique mais fácil, todos 
os ingredientes estão escritos em negrito e com letras maiúsculas. É importan-
te que os alunos localizem essas palavras no texto, antes mesmo do ditado.

��Leia vagarosamente a lista de ingredientes e, em cada lacuna, dite o ingre-
diente. Deixe que os alunos escrevam e continuem a leitura.

��Quando tiverem terminado, faça novamente a leitura da receita (da lista de 
ingredientes e do modo de fazer) e, a cada ingrediente, chame um aluno pa-
ra ler em voz alta.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura da receita e depois complete as lacunas com os ingredien- 
tes que o(a) professor(a) vai ditar.

Para escrever, você pode consultar os ingredientes no “modo de fazer”, eles es-

tão escritos com letras maiúsculas e em negrito.

BISCOITOS DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

4 COLHERES (CHÁ) RASAS DE ________________ EM PÓ

4 COLHERES (SOPA) DE ___________________ DERRETIDA

1 COLHER (SOPA) DE ______________________ REFINADO

½ COLHER (CHÁ) DE _________________

¾ XÍCARA (CHÁ) DE ___________________ AMASSADA

1 E ¼ DE XÍCARA (CHÁ) DE __________________ DE TRIGO

2/3 DE XÍCARA (CHÁ) DE __________________
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Modo de fazer:

Juntar o LEITE, a MANTEIGA derretida e a BATATA-DOCE amassada, misturando 
bem. 

Em seguida, juntar a FARINHA, o SAL, o AÇÚCAR e o FERMENTO peneirados 
juntos, para que a massa fique macia. 

Amasse bem e abra a massa com um rolo. Cortar em rodelas com um copo. 

Colocar numa assadeira untada e assar em forno quente por 20 minutos.

Etapa 3

Preparação de uma receita

aTIvIDaDE 3a – pREpaRO DE RECEITa 
pOR Um CONvIDaDO

objetivos

��Elaborar a receita com a presença de um convidado.

��Observar um ato de leitura de um texto instrucional.

��Aprofundar o conhecimento sobre a estrutura do gênero textual e seu uso 
social.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Convide previamente uma pessoa para preparar uma receita de biscoitos na 
classe. Pode ser a merendeira, outro funcionário da escola ou a mãe de um 
aluno que se disponha a vir à escola.
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�� Providencie os ingredientes com antecedência. 

��Enquanto a(o) convidada(o) faz o preparo, levante com os alunos quais ingre-
dientes estão sendo usados e em que quantidade. 

��Anote essas informações na lousa e, depois do preparo, peça aos alunos 
para copiarem em seus livros.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje, a classe fará uma atividade bem bacana! O(A) professor(a) convidou

________________________________________________________________________

A(O) convidada(o) preparará uma receita de biscoitos e vocês terão de acompa- 
nhar, anotar os ingredientes e as quantidades.

Antes disso, porém, anote o título da receita. Em seguida, copie os ingredientes 
que o(a) professor(a) colocará na lousa. O modo de fazer será escrito na próxima 
aula.

Título: ___________________________________________________________

Ingredientes:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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aTIvIDaDE 3B – EsCRITa DE  
RECEITa pREpaRaDa

objetivos

��Escrever, por meio do ditado ao professor, as etapas de preparo de uma re-
ceita.

��Considerar o ritmo do ditado com foco no escrito.

��Utilizar comportamentos de escritor, planejando o que vai escrever e revisar 
o que foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: lousa e giz.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Esta atividade é um ditado ao professor, informe os alunos sobre ela, pois de-
verão escrever a receita preparada anteriormente pelo convidado. Na ocasião, 
eles presenciaram o uso dos ingredientes, a ordem das ações necessárias 
para a elaboração etc. Todos esses passos terão de ser escritos, procurando 
a melhor forma de organizar as orientações.

��Relembre oralmente os passos da receita. 

��Pergunte aos alunos quais informações precisam constar no modo de fazer 
para que a receita fique clara para a utilização.

�� Em seguida, peça-lhes que ditem o texto para você. Todas as vezes que vo-
cê detectar alguma inadequação na elaboração (repetições excessivas, não 
usar os verbos no infinitivo, esquecer alguma das orientações etc.), pode 
interromper, reler do começo, explicitando o problema e pedindo aos alunos 
que proponham soluções.

��Ao longo da produção é importante que você releia o que já foi escrito, apon-
te as incoerências e, se houver repetições, sempre dê aos alunos a oportu-
nidade de opinar e sugerir.

��É fundamental que você, ao modificar o texto, mostre e explique exatamente 
o que está fazendo – isso possibilita perceber como a escrita se relaciona 
com a fala e, por outro lado, como a linguagem escrita é diferente da lingua-
gem falada etc.

��No final, releia tudo para que os alunos avaliem se gostariam de fazer algu-

ma alteração.
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SeQuência didáTica 

Reescrita de contos
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Reescrita de contos

Nesta sequência didática, como em outras oportunidades sugeridas nos mate-
riais dos 2º e 3º anos, os alunos terão a oportunidade de reescrever contos.

A reescrita de histórias conhecidas é uma situação de produção textual e 
um importante procedimento didático para que os alunos aprendam a escrever 
narrativas: como conhecem o enredo (ouviram várias vezes a história) e podem 
apoiar-se no texto-fonte, o desafio que eles encontrarão refere-se à linguagem. 
Sua preocupação enquanto escrevem será buscar a melhor forma de “dizer” aque-
le conteúdo. Isso não significa esperar que reproduzam palavras já utilizadas no 
texto-fonte. Em vez disso, deverão buscar a melhor forma de contar aquela his-
tória, utilizando seu vocabulário, mesmo que algumas palavras sejam “empres-
tadas” da história ouvida.

Neste contexto, os alunos participarão de diversas situações para reescrita 
de textos: coletivamente e em parceria com os colegas, ampliando a autonomia na 
leitura e o desenvolvimento de comportamento e procedimentos de escritor.

Quadro de organização da sequência didática

Etapas Atividades

Etapa 1 – Leitura de versões de uma 
mesma história

Atividade 1A – Leitura de uma versão de 
história.
Atividade 1B – Leitura de uma segunda 
versão da história e comparação.

Etapa 2 – Levantamento de episódios

Atividade 2A – Leitura de uma versão e 
escrita de títulos.
Atividade 2B – Leitura de uma versão e 
levantamento da sequência dos fatos. 

Etapa 3 – Reescrita coletiva

Atividade 3A – Ditado ao professor.
Atividade 3B – Revisão do texto produzido.
Atividade 3C – Ditado ao professor.
Atividade 3D – Revisão do texto produzido.

Etapa 4 – Reescrita em duplas
Atividade 4A – Reescrita em duplas.
Atividade 4B – Revisão do texto em duplas.
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Etapa 1 

leitura de versões de uma mesma história

aTIvIDaDE 1a – LEITURa DE Uma 
vERsÃO DE HIsTÓRIa

objetivo

��Conhecer uma nova história a partir da leitura feita pelo professor

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Faça a leitura de uma das versões do conto que será reescrito. Trata-se de 
um conto dos Irmãos Grimm de autoria de Hans Christian Andersen, chama-
do “Os elfos”, traduzido por Ana Maria Machado.

��Explique aos alunos a importância de acompanhar atentamente, pois essa 
história será reescrita: numa aula posterior, eles vão ditar a história para vo-
cê e, para isso, precisam conhecê-la muito bem.

��Antes da leitura, diga o título e comente sobre a autora, uma famosa escrito-
ra brasileira dedicada aos livros infantis, que, além de ter inventado muitas 
histórias, fez versões atuais de contos tradicionais como estes. Além dessas 
informações, antecipe alguns elementos da história: ela narra a história de 
um pobre sapateiro que recebe uma ajuda inesperada! O que será?

��Leia a história, se necessário, mais de uma vez.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Os elfos
Ana Maria Machado

Era uma vez um sapateiro que tinha ficado tão pobre, mesmo sem culpa 
nenhuma, que a única coisa que lhe restara era um pedaço de couro que 
dava para fazer um único par de sapatos. De noite, ele cortou o molde dos 
sapatos, planejando começar a trabalhar neles no dia seguinte. Depois, de 
consciência tranquila, foi calmamente para a cama, entregou-se a Deus, e 
adormeceu.

De manhã, rezou suas orações e ia se sentar para começar a trabalhar 
quando viu que os sapatos estavam prontinhos em cima da banca.

Ficou tão espantado, que nem sabia o que pensar. Pegou os sapatos e 
olhou de perto. Não havia um único ponto irregular e estava perfeito como 
se tivesse sido feito por um mestre-artesão.

Melhor ainda: logo chegou um cliente que gostou tanto dos sapatos que 
pagou por eles mais do que seria o preço normal. Com o dinheiro, o sapa-
teiro podia comprar um pedaço de couro que dava para fazer dois pares 
de sapatos.

Novamente, ele deixou os moldes cortados de noite, antes de ir deitar, pre-
tendendo trabalhar neles com mais ânimo no dia seguinte. Mas nem pre-
cisou, porque quando se levantou os sapatos já estavam prontos. E tam-
bém logo chegaram compradores, que lhe pagaram o suficiente para que ele 
comprasse couro para quatro pares novos.

Na manhã seguinte, ele encontrou os quatro pares prontos. E assim conti-
nuou: os sapatos que ele deixava cortados de noite estavam terminados de 
manhã.

Em pouco tempo ele estava conseguindo se manter decentemente e, daí a 
mais um pouco, estava rico.

Numa noite, pouco antes do Natal, depois que o sapateiro tinha cortado o 
couro e eles estavam se preparando para ir dormir, ele disse para a mulher:

— E se a gente ficasse acordado hoje para ver quem é que está nos ajudando?

A mulher  gostou  da ideia e deixou a lâmpada acesa. Os dois se esconde-
ram num canto, atrás de umas roupas, e ficaram esperando.
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À meia-noite, dois homenzinhos nus e com ar muito esperto entraram, se 
sentaram diante da banca de trabalho, pegaram as peças que estavam cor-
tadas e começaram a furar, costurar e martelar com tanta rapidez e agili-
dade em seus dedinhos pequenos que o sapateiro nem acreditava, de tão 
espantado. Trabalharam sem um momento de descanso, até que os sapatos 
estavam prontinhos, em cima da banca. Então saíram correndo e foram em-
bora.

Na manhã seguinte, a mulher disse:

— Esses homenzinhos nos fizeram ficar ricos. Devíamos mostrar a eles 
como estamos gratos. Eles devem ter frio, coitados, correndo de um lado 
para outro sem nada para vestir. Sabe de uma coisa? Vou fazer umas cami-
sas e calças para eles, e coletes, e casacos... E você podia fazer uns pares 
de sapatos.

— Ótima ideia — disse o sapateiro.

Naquela noite, quando aprontaram tudo, deixaram os presentes em cima da 
banca de trabalho, em vez dos moldes de couro cortado. Depois se escon-
deram para ver o que os homenzinhos iam fazer.

À meia-noite,  lá chegaram eles correndo, prontos para trabalhar. De início, 
ficaram meio intrigados ao ver aquelas roupinhas, em vez do couro cortado. 
Mas deram pulos de alegria. Ligeiros como o relâmpago, vestiram as roupi-
nhas lindas, se ajeitaram todos e cantaram:

— Estamos lindos, tão elegantes, sem mais trabalho, como era antes...

Pularam e dançaram, saltaram por cima das cadeiras e dos bancos, e final-
mente saíram pela porta afora, sem parar de dançar. Depois disso, nunca 
mais voltaram, mas o sapateiro continuou prosperando até o fim de seus 
dias, porque tudo em que ele punha as mãos dava certo.

©Tradução de Ana Maria Machado.
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aTIvIDaDE 1B – LEITURa DE Uma 
sEgUNDa vERsÃO Da HIsTÓRIa E 

COmpaRaÇÃO

objetivos

��Conhecer uma nova história a partir da leitura feita pelo professor.

��Comparar duas versões de uma mesma história.

��Observar os recursos discursivos utilizados pelo autor.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia para seus alunos outra versão do conto dos Irmãos Grimm lido ante-
riormente. A escritora desta versão é Heloisa Prieto e o título é “Os gnomos 
e o sapateiro”.

��Explique novamente aos alunos a importância de acompanhar atentamente, 
pois essa história será reescrita (os alunos vão ditar a história para você).

��Antes da leitura, informe o título e comente sobre a autora, outra escritora 
brasileira que se dedica à literatura infantil e juvenil.

��Leia a história, se necessário, mais de uma vez.

��Chame a atenção dos alunos para as semelhanças e diferenças entre dife-
rentes versões de um mesmo conto, observe com eles que o conteúdo da 
história é o mesmo e que as diferenças são detalhes que uma ou outra au-
tora escolheu introduzir.

��Atente para o fato de que as autoras dizem o mesmo, usando formas de se 
expressar distintas, escolhendo palavras diferentes. Isso ocorre quando se 
escreve um texto: cada um busca se expressar da melhor forma, mas há 
uma infinidade de possibilidades de fazer isso.

��Proponha que os alunos apontem as principais diferenças entre as duas ver-
sões. Uma delas, por exemplo, é que a primeira autora se refere aos homen-
zinhos sapateiros como elfos e a segunda os chama de gnomos.

��Construa um cartaz em que possam anotar as principais diferenças.
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Versão Ana Maria Machado Versão Heloisa Prieto

Os homenzinhos são elfos. Os homenzinhos são gnomos.

O sapateiro vendeu rapidamente o 
primeiro par de sapatos fabricado pelos 
homenzinhos.

O sapateiro teve dúvidas se deveria 
vender.

��Proponha que os alunos, individualmente ou organizados em duplas, pensem 
em outro título que também seria adequado. Deixe um tempo para que es-
colham e, em seguida, anote na lousa todas as sugestões.

��Por meio de uma votação, os alunos devem escolher o novo título, entre os su-
geridos. Depois de escolhido, o novo título será copiado no material do aluno.

Lembre-se:
Uma vez que os títulos sempre guardam alguma relação com as histórias a que se 
referem, escolher outro título é uma forma de propor que os alunos busquem alternativas 
que sintetizem o conteúdo do conto. Essa busca de um novo título permite que coloquem 
em jogo sua compreensão da história.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Os gnomos e o sapateiro
Heloisa Prieto

Era uma vez um sapateiro tão pobre, tão pobre, que só lhe restava couro para 
um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo, sentiu-se 
cansado. Apenas recortou uma tira de couro e deixou para terminar o serviço 
no dia seguinte.

De manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de sapa-
tos prontinho. Apanhou cada um dos sapatos e examinou-os, tentando desco-
brir quem os havia confeccionado, mas não conseguiu: era um verdadeiro mis-
tério. Intrigava-o ainda mais o fato de que aquele par de sapatos era o mais 
perfeito que ele já tinha visto.
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O sapateiro ainda estava parado, pensando, com o par de sapatos na mão, 
quando um freguês entrou em sua oficina. O homem apaixonou-se pelos sapa-
tos e fez questão de comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não deseja-
va vendê-los; queria primeiro descobrir como haviam aparecido em sua mesa. 
Mas o freguês lhe ofereceu tanto dinheiro pelos sapatos que ele terminou con-
cordando em vendê-los.

Peter usou o dinheiro para comprar mais couro. À noite, cortou o material e foi 
se deitar.

No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa: os sapatos apareceram prontos e 
em seguida veio um freguês que os comprou por um preço altíssimo. E, assim, 
os dias se passavam e o sapateiro se tornava cada vez mais rico.

Até que Heidi, sua mulher, sugeriu:

— Precisamos descobrir o que está acontecendo! Em vez de ir dormir, vamos 
nos esconder atrás da porta e espiar.

À meia-noite em ponto surgiram dois graciosos gnomos, completamente nus. 
Sentaram-se na mesa de Peter e trabalharam com tanta rapidez que ele e sua 
mulher não conseguiam enxergar os movimentos de suas mãos.

Heidi ficou encantada com os pequenos gnomos:

— Eles nos ajudaram, agora estamos ricos! — disse. — Mas os dois homen-
zinhos caminham pela noite nus, passando frio! Isso não é justo! Vou costurar 
roupinhas lindas e confortáveis para dar de presente a eles.

Naquele dia ela passou a tarde trabalhando, e depois do jantar o sapateiro e 
sua mulher colocaram as roupas novas ao lado do couro, em cima da mesa da 
oficina. Mais uma vez, esconderam-se atrás da porta para ver o que fariam os 
gnomos.

Os homenzinhos dançaram e cantaram, felizes com o presente. A canção dizia 
mais ou menos isto:

Agora que somos elegantes e lampeiros, para que sermos ainda sapateiros?

Desse dia em diante, os dois gnomos nunca mais voltaram, mas mesmo assim 
Peter, Heidi e os filhos que vieram a nascer viveram com muita sorte, saúde e 
fortuna.

Fonte:  Os gnomos e o sapateiro. Prieto, Heloisa. In: Duendes e Gnomos.  
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1992.
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Etapa 2

Levantamento de episódios

aTIvIDaDE 2a – LEITURa DE Uma 
vERsÃO E EsCRITa DE TÍTULOs

objetivos

��Desenvolver a autonomia na leitura.

��Recuperar a sequência dos fatos narrados de uma história.

��Desenvolver comportamentos de escritos, como planejar o que irá escrever 
e reler o que já foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois em 
duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Releia com os alunos a história “Os elfos” apresentada anteriormente. 
Como farão a reescrita, é importante que os alunos conheçam a história 
muito bem, além de se familiarizarem com a linguagem utilizada pelas au-
toras. É por isso que sugerimos que você leia mais de uma vez cada uma 
das versões.

��Proponha uma roda de conversa após a leitura para favorecer a recuperação 
da história. Faça algumas perguntas oralmente para orientar essa conversa.

��Em seguida, organize um cartaz para registrar o que os alunos vão ditar so-
bre os acontecimentos dessa história, de maneira sucinta. Nesse cartaz, os 
alunos fazem apenas um levantamento do que ocorreu – ainda não estão 
organizando uma narrativa, o que requer maior rebuscamento e organização 
da linguagem.

��Organize os alunos em duplas, com hipóteses de escrita próximas para que 
possam fazer a leitura da atividade que corresponde às pistas da história. 
Mesmo que não saibam ler convencionalmente, os alunos acionarão dife-
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rentes estratégias de leitura, especialmente aquelas fornecidas pelo texto e 
pelas letras, para localizarem o título procurado.

aTIvIDaDE 2B – LEITURa DE Uma 
vERsÃO E LEvaNTamENTO Da 

sEQUÊNCIa DOs FaTOs

objetivos

��Desenvolver a autonomia na leitura.

��Recuperar a sequência dos fatos narrados na história.

��Comparar duas versões de uma mesma história.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois em 
grupos de no máximo cinco alunos.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Após ouvirem, pela segunda vez, a história “Os gnomos e o sapateiro”, os 
alunos terão de recuperar a sequência de fatos da história (da mesma forma 
que fizeram, coletivamente, com a outra versão da história). 

��Organize grupos de no máximo cinco alunos e oriente-os para que levantem 
os fatos da história oralmente.

��Deixe que conversem e, depois, peça que exponham aos colegas o que dis-
cutiram. 

��Organize um cartaz com as sugestões de todos os grupos sobre as partes 
dessa história (se houver alguma divergência em relação ao conteúdo ou à 
sequência dos acontecimentos, volte ao texto e releia o trecho correspon-
dente, para esclarecer a questão). O cartaz resultante dessa discussão será 
comparado com o produzido em aula anterior, com a lista de fatos elaborada 
a partir da história “Os elfos”. Há diferenças? Quais?

��Deixe os dois cartazes afixados na classe, pois serão úteis no momento em 
que os alunos reescreverem a história.
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Etapa 3

Reescrita coletiva

aTIvIDaDE 3a – DITaDO aO 
pROFEssOR

objetivos

��Perceber a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever e reler 
o que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou 
questões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher uma 
entre várias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto es-
crever etc.

��Utilizar recursos para textualização.

��Controlar o ritmo do ditado.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: lousa, quadro ou papel pardo, para o professor re-
gistrar o texto.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

encaminhamentos

��Explique aos alunos que farão o ditado da história “Os gnomos e o sapateiro” 
e que você fará a escrita na lousa. Como se trata de uma história conhecida 
dos alunos, eles poderão dedicar-se a buscar a forma mais interessante de 
expressá-la. A escolha das palavras e expressões, o cuidado na apresenta-
ção dos personagens, a mudança de turno entre narrador e personagens, a 
apresentação dos diálogos são questões com que os alunos vão se deparar 
enquanto pensam na melhor forma de contar.

��Oriente os alunos que, além de contarem o que ocorreu com as persona-
gens, precisam escrever de forma clara com o intuito de deixar o texto bem 
escrito, pois este texto precisa encantar o leitor e despertar sua curiosidade 
para chegar até o fim.
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��Garanta que todos possam participar, orientando para que falem cada um 
na sua vez.

��Comunique que o trabalho que se iniciará naquele momento vai prosseguir 
em outro dia, pois um bom texto leva tempo para ser escrito.

��Planeje com os alunos a produção do que será escrito.

��Liste na lousa os episódios da história, algumas características marcantes 
de personagens ou aspectos que não poderão ser esquecidos para que se 
garanta a progressão temática, por exemplo.

��Inicie o processo de textualização.

��Pergunte, então, como acham que a história deve começar. Discuta com o 
grupo várias possibilidades e escreva a que fica melhor.

��Coloque várias questões que os faça refletir sobre a linguagem escrita. Você 
poderá fazer perguntas como:

 J Esta é a melhor forma de escrevermos isso?

 J Será que o leitor vai entender o que queremos dizer?

 J Como podemos fazer esta parte ficar mais emocionante (bonita, suspen-
se etc.)?

 J Falta alguma informação neste trecho?

��Na hora em que perceber que estão cansados, interrompa, copie em papel par-
do o trecho que foi escrito na lousa e avise que continuarão posteriormente.

��No dia em que continuar, coloque o papel na lousa, leia o trecho escrito e dê 
prosseguimento à produção da mesma forma.

Lembre-se:
Essa é uma excelente oportunidade para que os alunos se coloquem como produtores 
de textos, mesmo que ainda não dominem o funcionamento da escrita. Além disso, ao 
reescreverem o conto, ditando para você, estão se aproximando de diversos elementos 
da estrutura narrativa, o que torna possível que se dediquem à leitura e a novas 
situações de produção de outros contos.

É interessante que você os incentive a buscar expressões que valorizem o enredo, o 
que é próprio dos textos literários. Os alunos precisam perceber que neste momento 
estão realizando uma produção de linguagem que difere daquela que usam no dia a dia, 
nas conversas cotidianas. Nesse sentido, é interessante voltar às versões lidas, para 
observar como as autoras descreveram os personagens, como introduziram os diálogos 
e outros recursos utilizados para envolver o leitor.
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aTIvIDaDE 3B – REvIsÃO DO  
TExTO pRODUzIDO

objetivos

��Aprender procedimentos de revisão, utilizando alguns recursos discursivos.

��Compreender a importância da revisão no aprimoramento da linguagem uti-
lizada, considerando características do gênero que está sendo escrito e a 
melhor compreensão de todos que lerão o texto.

��Utilizar recursos para textualização.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: texto produzido anteriormente.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Para que observem os problemas de linguagem, é importante que você pas-
se a limpo o texto, corrigindo os erros de ortografia, pois de outra forma os 
alunos ficarão com a atenção direcionada para a escrita incorreta das pala-
vras. Esse texto pode ser trancrito em um cartaz.

��Nesta atividade, ao questionar sobre o que ainda falta saber sobre os fatos 
abordados, propõe-se que os alunos reflitam sobre aquilo que deverá estar 
escrito, sobre as informações que complementam o que já sabem.

��Como o texto foi escrito corretamente, a revisão recairá sobre os aspectos 
discursivos, ou seja, sobre as questões relacionadas à linguagem com que 
o conto foi escrito.

��Leia o texto e, a partir dele, destaque as questões que devem ser melhora-
das. Às vezes, há trechos confusos que é preciso reformular. Em outros ca-
sos, falta uma informação que compromete a compreensão da história. E há 
também as questões que não se relacionam ao conteúdo, mas à forma como 
os diferentes acontecimentos da história foram narrados: repetições exces-
sivas de uma palavra ou o uso de um vocabulário muito simples, ao invés 
de incluir termos mais rebuscados ou elementos destinados a enfatizar uma 
passagem. A partir do texto que foi produzido pela turma, você analisará as 
questões que deverão ser revisadas e é importante que defina previamente 
tais questões, para ajudar os alunos a percebê-las.
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��Releia o cartaz em que o texto foi escrito e pergunte aos alunos se per-
cebem questões que poderiam ser alteradas, de modo a melhorar o tex-
to. Aponte a questão que você escolheu como problemática e peça aos 
alunos para sugerirem formas de superá-la. Algumas vezes, um mesmo 
trecho precisa ser reescrito diversas vezes, até que se encontre uma so-
lução. Faça isso num espaço à parte até que o grupo julgue que o novo 
trecho está realmente melhor do que aquele que foi incluído no momento 
da primeira escrita.

��Se os alunos não conseguirem encontrar soluções para melhorar, releia em 
uma das versões em que a autora conseguiu utilizar uma linguagem que não 
incorresse no problema apontado.

��Vejamos um exemplo. Suponha que no texto escrito por uma das turmas, 
você detecte a repetição de O SAPATEIRO. Como os alunos não sabem 
que palavras poderiam ser usadas para substituir o nome da personagem, 
você lê um trecho do conto, previamente selecionado, em que a autora 
não incorre nesse problema. Antes da leitura, porém, pede aos alunos 
que fiquem atentos aos recursos que a autora utilizou para evitar repetir 
a palavra.

Você lê este trecho:

“O sapateiro ainda estava parado, pensando, com o par de sapatos na mão, quando um 
freguês entrou em sua oficina. O homem apaixonou- se pelos sapatos e fez questão de 
comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não desejava vendê-los; queria primeiro 
descobrir como haviam aparecido em sua mesa. Mas o freguês lhe ofereceu tanto dinheiro 
pelos sapatos que ele terminou concordando em vendê-los.

Peter usou o dinheiro para comprar mais couro. À noite, cortou o material e foi se deitar”. [...]

Fonte:  Os gnomos e o sapateiro. Prieto, Heloisa. In: Duendes e Gnomos.  
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1992.

��Após a leitura, os alunos identificam o uso do nome PETER, os pronomes 
ELE e LHE ou a simples omissão da palavra como recursos para evitar a 
repetição de O SAPATEIRO. Neste momento, você propõe que voltem ao 
texto que ditaram para rever essa questão, utilizando os recursos que fo-
ram observados na escrita da autora consagrada. Nesse encaminhamen-
to, fica clara a possibilidade que os bons textos oferecem para ensinar 
a escrever melhor.
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aTIvIDaDE 3C – DITaDO aO pROFEssOR

objetivos

��Perceber a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever e reler 
o que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou 
questões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher uma 
entre várias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto es-
crever etc.

��Utilizar recursos para textualização.

��Controlar o ritmo do ditado.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: lousa, quadro ou papel pardo, para registrar o texto 
e texto escolhido por você.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia para os alunos uma história conhecida e faça a leitura mais de uma vez 
para que os alunos consigam recuperar todos os episódios.

��Explique aos alunos que farão o ditado desta história e que você fará a escrita 
na lousa. Como se trata de uma história conhecida dos alunos, eles pode-
rão dedicar-se a buscar a forma mais interessante de expressá-la. A escolha 
das palavras e expressões, o cuidado na apresentação dos personagens, a 
mudança de turno entre narrador e personagens, a apresentação dos diálo-
gos são questões com que os alunos vão se deparar enquanto pensam na 
melhor forma de contar.

��Oriente os alunos que além de contarem o que ocorreu com as personagens, 
precisam escrever de forma clara com o intuito de deixar o texto bem escrito, 
pois este texto precisa encantar o leitor e despertar sua curiosidade para 
chegar até o fim.

��Garanta que todos possam participar, orientando para que falem cada um 
na sua vez.

��Comunique que o trabalho que se iniciará naquele momento vai prosseguir 
em outro dia, pois um bom texto leva tempo para ser escrito.

��Planeje com os alunos a produção do que será escrito.
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��Liste na lousa os episódios da história, algumas características marcantes 
de personagens ou aspectos que não poderão ser esquecidos para que se 
garanta a progressão temática, por exemplo.

��Inicie o processo de textualização.

��Pergunte, então, como acham que a história deve começar. Discuta com o 
grupo várias possibilidades e escreva a que fica melhor.

��Coloque várias questões que os faça refletir sobre a linguagem escrita. Você 
poderá fazer perguntas como:

 J Esta é a melhor forma de escrevermos isso?

 J Será que o leitor vai entender o que queremos dizer?

 J Como podemos fazer esta parte ficar mais emocionante (bonita, suspen-
se etc.)?

 J Falta alguma informação neste trecho?

��Na hora em que perceber que estão cansados, interrompa, copie em pa-
pel pardo o trecho que foi escrito na lousa e avise que continuarão pos-
teriormente.

��No dia em que continuar, coloque o papel na lousa, leia o trecho escrito e dê 
prosseguimento à produção da mesma forma.

��Como se trata de uma história conhecida, os alunos poderão dedicar-se a 
buscar a forma mais interessante de expressá-la. A escolha das palavras e 
expressões, o cuidado na apresentação dos personagens, a mudança de 
turno entre narrador e personagens, a apresentação dos diálogos são ques-
tões com que os alunos vão se deparar enquanto pensam na melhor forma 
de escrever.

aTIvIDaDE 3D – REvIsÃO DO  
TExTO pRODUzIDO

objetivos

��Aprender procedimentos de revisão, utilizando alguns recursos discursivos.

��Compreender a importância da revisão no aprimoramento da linguagem uti-
lizada, considerando características do gênero que está sendo escrito e a 
melhor compreensão de todos que lerão o texto.

��Utilizar recursos para textualização.
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Planejamento

��Organização do grupo: Coletivamente.

��Material necessário: Texto produzido anteriormente.

��Duração aproximada:  50 minutos.

encaminhamentos

��Para que observem os problemas de linguagem, é importante que você pas-
se a limpo o texto, corrigindo os erros de ortografia, pois de outra forma os 
alunos ficarão com a atenção direcionada para a escrita incorreta das pala-
vras. Esse texto pode ser trancrito em um cartaz.

��Nesta atividade, ao questionar sobre o que ainda falta saber sobre os fatos 
abordados, propõe-se que os alunos reflitam sobre aquilo que deverá estar 
escrito, sobre as informações que complementam o que já sabem.

��Como o texto foi escrito corretamente, a revisão recairá sobre os aspectos 
discursivos, ou seja, sobre as questões relacionadas à linguagem com que 
o conto foi escrito.

��Leia o texto e, a partir dele, destaque as questões que devem ser melhora-
das. Às vezes, há trechos confusos que é preciso reformular. Em outros ca-
sos, falta uma informação que compromete a compreensão da história. E há 
também as questões que não se relacionam ao conteúdo, mas à forma como 
os diferentes acontecimentos da história foram narrados: repetições exces-
sivas de uma palavra ou o uso de um vocabulário muito simples, ao invés 
de incluir termos mais rebuscados ou elementos destinados a enfatizar uma 
passagem. A partir do texto que foi produzido pela turma, você analisará as 
questões que deverão ser revisadas e é importante que defina previamente 
tais questões, para ajudar os alunos a percebê-las.

��Releia o cartaz em que o texto foi escrito e pergunte aos alunos se per-
cebem questões que poderiam ser alteradas, de modo a melhorar o tex-
to. Aponte a questão que você escolheu como problemática e peça aos 
alunos para sugerirem formas de superá-la. Algumas vezes, um mesmo 
trecho precisa ser reescrito diversas vezes, até que se encontre uma so-
lução. Faça isso num espaço à parte até que o grupo julgue que o novo 
trecho está realmente melhor do que aquele que foi incluído no momento 
da primeira escrita.

��Se os alunos não conseguirem encontrar soluções para melhorar, releia em 
uma das versões em que a autora conseguiu utilizar uma linguagem que não 
incorresse no problema apontado.
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Etapa 4

Reescrita em duplas

aTIvIDaDE 4a – REEsCRITa Em DUpLas

objetivos

��Perceber a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever e reler 
o que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou 
questões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher uma 
entre várias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto es-
crever etc.

��Utilizar recursos para textualização.

��Controlar o ritmo do ditado.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: lápis e caderno.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

encaminhamentos

��Leia para os alunos uma história de sua escolha e explique que farão a re-
escrita do texto em duplas. Organize as duplas de acordo com a proximidade 
nas hipóteses de escrita dos alunos. Sugerimos os textos “Os sete sapatos 
da princesa”, “Os três companheiros” ou “ A festa no céu”, ambos de Luís 
Câmara Cascudo. Faça a leitura mais de uma vez para que os alunos consi-
gam recuperar todos os episódios.

��Oriente-os para que registrem os principais episódios.

��Explique às duplas que apenas um terá a função de escrever o texto, mas 
ambos precisam discutir o que deve ser escrito.

��Enquanto trabalham, circule entre as duplas, dando apoio aos alunos.
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aTIvIDaDE 4B – REvIsÃO DO  
TExTO Em DUpLas

objetivos

��Revisar seus textos.

��Refletir sobre os aspectos discursivos, buscando melhorar a linguagem en-
quanto escreve, considerando características do gênero que está sendo es-
crito e a melhor compreensão daqueles que lerão o texto.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: texto produzido anteriormente.

��Duração aproximada:  50 minutos.

encaminhamentos

��Antes da aula é preciso que você assinale no texto das duplas algumas 
questões relacionadas à linguagem, principalmente as que comprometem a 
progressão temática do texto. Marque um trecho do texto que esteja compro-
metido e escreva um pequeno bilhete sugerindo alterações, da mesma forma 
que ocorreu na revisão coletiva, encaminhada anteriormente.

��Informe os alunos que receberão os textos que eles próprios escreveram e 
deverão rever as questões que você indicou no bilhete. Essa revisão terá fo-
co nas questões relacionadas à linguagem que se escreve e na progressão 
temática do texto.

��Enquanto trabalham é preciso que você circule pela classe, retomando a 
leitura dos bilhetes junto com cada dupla, explicando o que se espera de 
cada uma.

��Oriente para que façam a leitura do que foi produzido, assim que forem ter-
minando.
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Animais da mata atlântica

A proposta de trabalho com os animais da mata atlântica tem como objetivo 
ampliar a proficiência leitora e escritora dos alunos, assim como orientá-los na apre-
sentação de um seminário.

Os alunos demonstram grande interesse com temas relacionados aos animais 
e terão a oportunidade de explicitar os conhecimentos que já possuem sobre eles. 
Nesse projeto os alunos participarão de diversas situações de leitura com o intuito 
de aprender mais sobre: mico-leão-dourado, onça-pintada, suçuarana, jaguatirica, 
tucano-de-bico-verde e jacaré-do-papo-amarelo.

O projeto atenderá às seguintes etapas:

Etapa 1
Apresentação do projeto

Nesta etapa, os alunos terão a oportunidade de explicitar os conhecimentos 
sobre os animais da mata atlântica. Você compartilhará com os alunos o projeto, 
o produto final que será realizado, o que estudarão no decorrer do trabalho e as di-
versas atividades a que se dedicarão. Além disso, também é interessante explicar 
o que os alunos poderão aprender nas diferentes etapas do projeto.

Este momento é muito importante: ao compartilhar o que será feito, espera-se 
que os alunos se sintam comprometidos com a proposta e entusiasmados com sua 
realização. É interessante que esse vínculo seja estabelecido no início do trabalho, 
pois isso garante maior inserção do aluno, fazendo com que se dedique às ativida-
des que, em muitas ocasiões, implicarão grandes desafios. Ao mesmo tempo, dis-
cutir com os alunos as diferentes etapas necessárias à elaboração do produto final 
torna-os corresponsáveis pelo andamento do trabalho.

Etapa 2
estudo sobre o mico-leão-dourado

O mico-leão-dourado é o primeiro animal a ser estudado no projeto. A partir 
desse estudo, esperamos que os alunos construam algumas das competências 
relacionadas ao “aprender a estudar”: ler textos de divulgação científica, selecio-
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nar informações relevantes, identificar os assuntos abordados... Todas essas são 
ações que os estudantes realizam para aprender a partir dos textos. Algumas serão 
propostas ao longo do projeto para que, com sua ajuda, seus alunos aprendam a 
realizá-las com maior autonomia.

Etapa 3

estudo sobre a onça-pintada

Como parte do projeto, iniciamos o estudo de outro animal. Os alunos terão 

acesso a várias informações por meio da leitura, e sua compreensão será facilitada 

se tiverem espaço para antecipar o que pode estar escrito no texto. Você favorece-

rá essas antecipações se propuser que utilizem as ilustrações que acompanham 

o texto para, a partir do que representam, imaginarem os temas que serão lidos. 

Deixe que os alunos falem livremente sobre as fotos. Não importa se o que dizem 

está ou não de acordo com o texto, já que a própria leitura, que será feita logo em 

seguida, se encarregará de definir se tais antecipações são corretas.

Etapa 4

estudo sobre a suçuarana e a jaguatirica

Nesta etapa os alunos terão a oportunidade de conhecer mais sobre outros 

dois animais da mata atlântica: a suçuarana e a jaguatirica, por meio de fichas téc-

nicas e textos informativos. 

Como faremos a leitura de várias fichas (dos próximos animais estudados), é 

importante que os alunos saibam onde está escrito cada um dos temas (NOME PO-

PULAR, DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA, HÁBITAT, ALIMENTAÇÃO, REPRODUÇÃO, NINHA-

DA, PERÍODO DE VIDA): como estes se repetirão nas próximas fichas, aos poucos 

eles conseguirão localizar as informações correspondentes. 

Etapa 5

estudo sobre o tucano-de-bico-verde

Em continuidade ao projeto será apresentado o tucano-de-bico-verde, aprofun-
dando o trabalho já iniciado para leitura e produção de textos.
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Etapa 6

estudo sobre o papagaio-de-cara-roxa

Para esta etapa o animal que receberá maior atenção para estudo será o papa-
gaio-de-cara-roxa e utilizaremos os mesmos procedimentos para o trabalho já iniciado.

Etapa 7

estudo sobre o jacaré-de-papo-amarelo

Dando prosseguimento ao projeto, iniciamos a leitura das informações sobre 
um novo animal: o jacaré-de-papo-amarelo. Como já dissemos, uma conversa antes 
da leitura de um texto, para relembrar os motivos e antecipar alguns conhecimentos 
sobre o tema, prepara os alunos para acompanhá-la atentamente. 

Etapa 8

Preparação para o mural

A partir desta etapa os alunos organizarão todas as atividades feitas para a 
confecção do mural que será exposto na escola. Caberá a você orientar os alunos 
para selecionar o que os alunos acharem pertinente para a exposição.

Etapa 9
Planejar, organizar e participar 
de um seminário

Estamos finalizando o projeto, nesta etapa os alunos organizarão o seminário 
e farão os ensaios para a apresentação.

Etapa 10
Finalização do projeto e exposição do mural      

Nesta última etapa, os alunos criarão um convite para a exposição do mural 
elaborado durante o projeto.                                                                                                                    
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Produtos Finais

Elaboração de um mural com legendas de fotos e apresentação de seminário.

Quadro de organização do projeto didático

Etapas Atividades

Etapa 1 – Apresentação do projeto

Atividade 1A – Levantamento de 
conhecimentos prévios.
Atividade 1B – Apresentação do projeto e 
leitura compartilhada.
Atividade  1C – Escrita de animais da mata 
atlântica.

Etapa 2 – Estudo sobre o mico-leão- 
-dourado

Atividade 2A – Leitura de texto de divulgação 
científica e escrita de “Você sabia”.
Atividade 2B – Leitura e seleção de 
informações.
Atividade  2C – Leitura e escrita de 
curiosidades.
Atividade 2D – Escrita coletiva de texto 
informativo sobre o mico-leão.
Atividade 2E – Leitura para aprender mais 
sobre o mico-leão.

Etapa 3 – Estudo sobre a onça-pintada

Atividade 3A – Leitura compartilhada sobre a 
onça-pintada.
Atividade 3B – Leitura e escrita de subtítulos.
Atividade 3C – Leitura pelo aluno.
Atividade 3D – Leitura de ficha técnica sobre a 
onça-pintada.
Atividade  3E – Escrita coletiva de texto 
.informativo sobre a onça-pintada.
Atividade 3F – Revisão coletiva de texto.

Etapa 4 – Estudo sobre a suçuarana e 
a jaguatirica

Atividade 4A – Leitura de ficha técnica e 
escrita de informações solicitadas. 
Atividade 4B – Leitura de ficha técnica.
Atividade 4C – Escrita de legenda sobre a 
suçuarana e a jaguatirica.
Atividade  4D – Revisão das legendas 
produzidas.

Etapa 5 – Estudo sobre o tucano-de- 
-bico-verde

Atividade 5A – Leitura de ficha técnica  e 
escrita de “Você sabia”.
Atividade  5B – Leitura e seleção de 
informações importantes.
Atividade 5C – Ditado ao professor.

Etapa 6 – Estudo sobre o papagaio-de-
-cara-roxa

Atividade 6A – Leitura e localização de 
informações solicitadas.
Atividade 6B – Escrita de legenda.
Atividade 6C – Revisão da legenda. 
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Etapa 7 – Estudo sobre o jacaré-de- 
-papo-amarelo

Atividade 7A – Leitura de texto informativo e 
escrita de ficha técnica.
Atividade 7B – Escrita de legendas.
 Atividade 7C – Revisão da legenda.

Etapa 8 – Preparação do mural

Atividade 8A – Escrita individual de uma 
legenda. 
Atividade 8B – Revisão em duplas de legenda.
Atividade 8C – Roda de conversa: o que é uma 
exposição?.
Atividade 8D – Escolha, ilustração de legenda 
e preparação do mural.

Etapa 9 – Planejar, organizar e 
participar de um seminário

Atividade 9A – Organizando o seminário.
Atividade 9B – Ensaio para apresentação do 
seminário.
Atividade 9C – Seminário.

Etapa 10 – Finalização do projeto e 
exposição do mural                                                                                                                          

Atividade 10 – Produção de um convite para 
divulgar o mural.

Etapa 1

Apresentação do projeto

aTIvIDaDE 1a – LEvaNTamENTO DE 
CONHECImENTOs pRévIOs

objetivo

��Levantar os conhecimentos prévios dos alunos com relação à mata atlântica 
e sua fauna.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.
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encaminhamento

�� Antes da conversa a partir das fotos, informe os alunos sobre o tema do es-
tudo (os animais da mata atlântica). Proponha a observação das fotos para 
que digam o que sabem sobre os animais e tentem descrever como é seu 
hábitat, a mata atlântica. Anote num cartaz as informações já conhecidas 
e, em seguida, anote também os animais retratados e outros que os alunos 
acreditam viver nesse ambiente, esse cartaz poderá ser retomado ao final 
do projeto.

��Nesta atividade, os alunos terão oportunidade de explicitar os conhecimen-
tos que já possuem sobre a mata atlântica e sua fauna. As imagens servirão 
como disparadores para que os alunos falem sobre seus conhecimentos. Um 
aluno pode verbalizar o nome do animal, outro pode se referir à sua alimen-
tação ou a algum dos seus hábitos. Para caracterizar o lugar onde ele vive, 
podem observar o tipo de vegetação etc.

�� Além de referências aos animais, chame a atenção dos alunos para as ca-
racterísticas do ambiente em que são encontrados. Se isso não ocorrer es-
pontaneamente, é importante que você direcione o olhar das crianças para 
os seguintes aspectos:

 J A presença de água: como em toda floresta tropical, a abundância de 
água é um dos fatores que determinam a vegetação e a sobrevivência de 
tamanha diversidade de animais.

 J A forma como se apresenta a vegetação: a presença de árvores altas, 
muito próximas entre si; a mata exuberante; o verde predomina e há gran-
de diversidade de plantas.

 J As condições climáticas no momento da foto: somente o que é possível 
observar – dias claros, provavelmente quentes.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Observe as imagens.

Você conhece estes animais? O que sabe sobre eles?

O que você nota em relação ao lugar onde vivem esses animais?
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aTIvIDaDE 1B – apREsENTaÇÃO DO 
pROjETO E LEITURa COmpaRTILHaDa

objetivos

��Desenvolver o interesse e comprometimento com o projeto.

��Apresentar aos alunos o projeto e os produtos finais (seminário e mural) que 
serão produzidos e a quem se destinarão, bem como as etapas necessárias 
para elaborá-los e o que aprenderão em cada uma delas.

��Promover uma leitura compartilhada para aprofundar o conhecimento sobre 
a mata atlântica.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Inicie esse momento pela leitura compartilhada do texto sobre a mata atlân-
tica. Antes de lê-lo, recupere oralmente as informações que as crianças for-
neceram anteriormente, em que falaram dos animais e de seu ambiente. 
Informe que todos aqueles animais fazem parte da fauna de um ambiente 
especial: a mata atlântica.

��Leia o título e subtítulos com os alunos e explore a observação das imagens.  
O que eles sugerem em relação ao texto que vai ser lido? A partir dessas 
pistas, que informações o texto poderá conter? Deixe que os alunos falem 
e, em seguida, leia o texto, interrompendo a leitura a cada parágrafo para:

 J recuperar o que os alunos compreenderam até aquele momento;

 J relacionar o que leram com o subtítulo correspondente;

 J relacionar com as imagens;

 J relacionar com as informações que os alunos anteciparam (o que disse-
ram antes da leitura).

��Após a leitura do texto, deixe que os alunos falem daquilo que já sabiam sobre 
a mata atlântica. Em seguida, informe sobre o estudo que será realizado, so-
bre os produtos finais (seminários e mural) e sobre os destinatários. Depois, 
faça um cartaz com a ajuda dos alunos, compartilhando as etapas do projeto.

��É interessante que esse cartaz seja afixado na sala e que seja retomado a 
cada etapa cumprida, para replanejar o trabalho que resta fazer. A intenção 
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é que os alunos compartilhem com você a responsabilidade por esse tra-
balho. Num projeto didático, o vínculo dos alunos com todas as atividades 
propostas é o que torna o trabalho significativo. Tal vínculo só será possível 
se os alunos se perceberem como coautores do trabalho.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você acompanhará a leitura de um texto com informações gerais sobre a mata 
atlântica.

Antes, porém, leia os subtítulos e a partir deles, procure imaginar as informações 
do texto.

Mata atlântica

A mata atlântica é a cobertura vegetal brasileira com maior índice de de-
gradação. Hoje, no quase total de sua área, estão instaladas as principais 
cidades do País. Pesquisas atuais revelam que resta apenas pouco mais 
da vigésima parte da vegetação original que recobria a costa brasileira do 
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Nessa época, a floresta se es-
tendia por cerca de 1,1 milhão de quilômetros quadrados. 

destruição da mata atlântica

Imagine quantas espécies animais e vegetais desapareceram com essa de-
vastação. As árvores foram usadas como lenha ou derrubadas para abrir 
espaço para diferentes lavouras que se instalaram ao longo da mata atlân-
tica. Os bichos foram vítimas da caça e do desaparecimento de seus hábi-
tats naturais. O mico-leão-dourado, animal símbolo da mata atlântica, é a 
mais famosa das muitas espécies que correm risco de extinção.

A mata atlântica nos dias atuais

Apesar de sua eminente extinção e da crescente conscientização da so-
ciedade e dos governos, ainda continua a devastação da  mata atlântica. 
Em 1997, foram retirados da região da Serra da Cantareira em São Paulo, 
considerada a maior floresta urbana do mundo, um milhão de árvores. Na 
região litorânea, a especulação imobiliária, a pressão demográfica e a ocu-
pação desregrada estimulam a degradação ambiental. As atuais áreas de 
conservação de mata atlântica são somente alguns remanescentes do que 
foi antes uma grande floresta. 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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aTIvIDaDE 1C- EsCRITa DE aNImaIs  
Da maTa aTLâNTICa

objetivos

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, esco-
lher uma entre várias possibilidades, rever após a escrita etc.

��Conversar sobre alguns animais da mata atlântica.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Proponha uma conversa com os alunos fazendo um levantamento dos ani-
mais conhecidos da mata atlântica e apresente a atividade questionando-os 
com relação aos nomes destes animais.

��Organize duplas de alunos com hipóteses de escrita próximas para que es-
crevam uma lista de animais da mata atlântica. As listas são textos bastan-
te oportunos no momento em que os alunos se dedicam a compreender o 
funcionamento do sistema de escrita. O esperado é que escrevam segundo 
suas hipóteses. Não é preciso corrigir essa produção, pois isso pode inibir a 
escrita espontânea, necessária para que o aluno coloque em jogo sua com-
preensão sobre a escrita, refletindo sobre ela.

��O trabalho em duplas é importante por permitir tanto a ampliação dos co-
nhecimentos dos alunos, ao trocarem informações sobre o melhor modo de 
escrever, como a ocorrência de confrontos de diferentes ideias e conheci-
mentos, o que favorece o avanço de todos.

��Antes de propor a escrita, garanta que todos saibam exatamente o nome de 
cada um dos animais: mico-leão, preguiça, tucano, onça-pintada e jacaré.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Observe as fotos. Todas retratam animais típicos da mata atlântica. Você sabe o 
nome de todos eles?

Se não souber, o(a) professor(a) informará os nomes.
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Converse com seu colega de dupla e escrevam, da melhor maneira que vocês 
conseguirem, o nome desses animais.

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________
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Etapa 2

estudo sobre o mico-leão-dourado

aTIvIDaDE 2a – LEITURa DE TExTO  
DE DIvULgaÇÃO CIENTÍFICa  
E EsCRITa DE “vOCÊ saBIa”

objetivos

��Participar com o professor de uma situação de leitura com o propósito de 

buscar informações e saber mais.

��Conhecer aspectos da vida de um animal a partir da leitura de um texto de 

divulgação científica.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, esco-

lher uma entre várias possibilidades, rever após a escrita etc.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro, coletivamente, em um segundo momento, 

duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

encaminhamento

��Nesta atividade, os alunos são convidados a, partindo da ilustração, anteci-

par o conteúdo do texto. Isso os ajudará na compreensão das informações 

a que terão acesso a partir da leitura, feita por você.

��Terminada a leitura, converse com os alunos sobre o que compreenderam e 

ajude-os a lembrar das informações. 

��Em seguida, organize os alunos em duplas com hipóteses de escrita próxi-

mas e explique que escreverão curiosidades que aprenderam sobre o animal 
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estudado e depois farão a ilustração. No final do projeto, alguns desses tra-
balhos serão colocados no mural que será feito. 

��Peça-lhes que sugiram curiosidades sobre o animal em questão, comentan-
do que precisarão pensar também na melhor linguagem para escrever essa 
informação. Anote as curiosidades produzidas em um papel para retomá-las 
na aula seguinte, quando cada dupla escreverá uma delas.

��Cada dupla deverá se responsabilizar pela escrita e pela ilustração de uma 
curiosidade. Não é necessário que o número de curiosidades seja igual à 
quantidade de duplas, já que mais de uma dupla pode se dedicar à escrita 
da mesma curiosidade.

��Em outra aula, relembre o que cada dupla escreverá sobre o animal em ques-
tão. Procure se assegurar de que todos saibam exatamente o que irão es-
crever, pois devem estar concentrados exclusivamente na escolha das letras 
que irão utilizar. Isso é possível, uma vez que os textos em forma de “Você 
sabia” costumam ser curtos, contendo uma única informação.

��Preste mais atenção ao trabalho dos alunos que não escrevem convencio-
nalmente, já que os outros podem realizar essa atividade de maneira mais 
autônoma.

��Depois da escrita, terão de ler para os colegas. Os alunos escreverão de 
acordo com suas hipóteses de escrita e, em alguns casos, não será possível 
recuperar o que escreveram (uma vez que a escrita não será convencional). 
Enquanto trabalham, você pode conversar com cada dupla e anotar o “Você 
sabia” escolhido. Assim, no momento de contar aos colegas, será possível 
ajudar aqueles que não mais se lembrarem do que escreveram.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Observe a imagem que acompanha o texto sobre o mico-leão-dourado.

Essa imagem fornece informações que serão explicadas no texto. Que informa-
ções são essas?

Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará.
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Mico-leão-dourado, o símbolo da mata atlântica

Alegre e serelepe, o mico-leão-dourado, com 
sua juba dourada semelhante a um leão, é o 
símbolo da mata atlântica. Da família dos pri-
matas, o animalzinho tem o comprimento de 
20 a 37 cm e peso entre 360 e 800 gramas. 

O mico-leão-dourado atinge a maturidade aos 
dois anos e pode viver (em cativeiro) até 15 
anos. Ele habita o Sudeste do Brasil (na mata 
atlântica do Rio de Janeiro e no Sul do Espírito 
Santo). Seus hábitos são diurnos e arborícolas 
e, durante a noite, dorme nos buracos das ár-
vores. Sua alimentação é baseada em frutas 
(mais de 70 tipos diferentes), seiva, flores, in-
vertebrados e répteis.

O tráfico desta espécie, a destruição do hábi-
tat natural e a urbanização da mata atlântica têm contribuído para a sua extinção.  

Criada em 1996, a Associação Mico-leão-dourado, no Rio de Janeiro, atua com a 
missão de contribuir para a conservação da biodiversidade da mata atlântica com 
ênfase na proteção do mico-leão-dourado em seu hábitat natural. Sua meta para 
2025 é atingir uma população mínima viável de 2 mil micos-leões-dourados viven-
do livremente em 25 mil hectares de florestas protegidas. 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

aTIvIDaDE 2B – LEITURa E sELEÇÃO  
DE INFORmaÇÕEs

objetivos

��Participar de situações de leitura que envolvam a generalização de informa-
ções apresentadas.

��Conhecer aspectos da vida de um animal a partir da leitura de um texto de 
divulgação científica.
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Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Leia com os alunos a lista de assuntos presentes na atividade, mas avise 
que somente alguns deles foram abordados no texto sobre o mico-leão-dou-
rado. Além de ler os assuntos, explique o tipo de informação pertinente a 
cada um deles.

��Releia o texto, propondo que a atenção dos alunos esteja voltada à seguinte 
questão: quais assuntos são abordados nesse texto? Com isso, pretende-se 
que os alunos fiquem atentos a esses blocos de informações e preparados 
para a atividade seguinte, que é anotar, de maneira resumida, as informações 
relacionadas a cada um.

��Após a leitura de cada parágrafo, converse com os alunos sobre os assuntos 
tratados e assinale na lista. No final da atividade, recupere oralmente as in-
formações de cada um desses assuntos e anote na lousa, resumidamente, 
as principais informações.

��Peça aos alunos que copiem essas informações em que relacionam ao as-
sunto correspondente. Para isso, poderão ler a lista de assuntos e selecionar 
aquele que corresponde à informação.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Vocês vão reler o texto sobre o mico-leão-dourado. Dessa vez, vão marcar os as- 
suntos que esse texto aborda.

Antes, leia junto com o(a) professor(a) os assuntos que costumam ser tratados 
em textos que contêm informações sobre animais.

ALIMENTAÇÃO 

MATURIDADE

PESO 

RISCO DE EXTINÇÃO 

HÁBITAT

COMPRIMENTO 

HÁBITOS
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Releia o texto sobre o mico-leão-dourado e, após cada parágrafo, identifique o 
assunto tratado. Marque esses assuntos na lista acima.

Copie os assuntos que são abordados nos espaços a seguir e, para cada um de- 
les, anote uma das informações lidas no texto.

ASSUNTO:

INFORMAÇÃO ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ASSUNTO:

INFORMAÇÃO ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ASSUNTO:

INFORMAÇÃO ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ASSUNTO:

INFORMAÇÃO ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ASSUNTO:

INFORMAÇÃO ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ASSUNTO:

INFORMAÇÃO ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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aTIvIDaDE 2C – LEITURa E EsCRITa  
DE CURIOsIDaDEs

objetivos

��Conhecer novas informações sobre o animal estudado.

��Retomar o trabalho com o gênero textual “Você sabia”.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

encaminhamento

��Nesta aula, os alunos aprenderão novas informações sobre o mico-leão-dou-
rado, só que desta vez o texto está organizado na forma de “Você sabia...”. 
Tais informações juntam-se àquelas que os alunos já aprenderam a partir da 
leitura do texto anterior e servirão para que, na próxima aula, a turma produza 
um novo texto que será ditado para você.

��Leia com os alunos cada um dos “Você sabia” e depois converse sobre qual 
a relação entre o conteúdo do texto e a foto que o acompanha. Fazer a rela-
ção entre imagem e texto escrito favorece que os alunos elaborem o que foi 
lido e organizem essa informação para relacioná-la com a imagem.

��Você poderá trazer outros “Você sabia” sobre o animal tratado para reperto-
riar os alunos com relação a este gênero textual.

��Após a leitura de todos os “Você sabia”, organize uma nova conversa para 
que os alunos digam o que aprenderam sobre os micos durante a aula. 

��Organize as duplas e solicite aos alunos que pensem em um novo “Você 
sabia”. Antes de escrever, os alunos devem compartilhar com os colegas. 
Depois desse momento, proponha que escrevam. É interessante que você 
anote os “Você sabia” de cada dupla, pois, como escreverão de acordo com 
suas hipóteses de escrita, é possível que seja difícil recuperar o que quise-
ram escrever.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia estas informações sobre o mico-leão-dourado:
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Você Sabia...
Que os micos pulam de galho em galho com muita agilidade e se protegem 
nos ocos de árvores? Eles quase não descem ao chão e costumam ficar em 
grupos de até dez micos.

Você Sabia...
Que a gestação dos micos-leões-dourados dura entre três e quatro meses? 
Podem nascer de um a três filhotes.

Você Sabia...
Que o mico recém-nascido fica menos de uma semana pendurado na barriga 
da mãe? Depois disso, ela amamenta o filhote, mas é o pai que o carrega 
nas costas, limpa, penteia e cuida dele.

Você Sabia...

Que o mico-leão-dourado é um macaquinho muito raro que só existe no Brasil? Ele 
quase sumiu do planeta e por isso se tornou símbolo da luta pela preservação da 
mata atlântica, que é o seu hábitat natural.

Agora que você conhece bem o mico-leão-dourado, escreva outro “Você sabia”. 
O(A) professor(a) organizará as duplas e lerá novamente o texto sobre os micos, 
para que vocês lembrem das informações. 
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aTIvIDaDE 2D – EsCRITa COLETIva  
DE TExTO INFORmaTIvO  

sOBRE O mICO-LEÃO

objetivos

��Conhecer novas informações sobre o animal estudado.

��Retomar o trabalho com o gênero textual “Você sabia”.

��Participar de uma situação de escrita de texto informativo e utilizar a lingua-
gem, a organização e as expressões próprias deste gênero.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��O texto informativo que será produzido nesta atividade será incluído no 
produto final previsto, e é importante que os alunos saibam disso. Como 
é uma situação de ditado ao professor, os alunos vão ditar as informa-
ções sobre o mico-leão-dourado e você será o escriba – portanto, escre-
verá com ortografia e pontuação adequadas, discutindo com a classe a 
linguagem do texto, ou seja, a melhor forma de elaborar cada uma das 

informações.

��Relembre com os alunos o que aprenderam sobre os micos a partir da leitura 

dos textos (o texto de divulgação científica e os “Você sabia”). Para organizar 
melhor a produção, discuta com os alunos a ordem dos assuntos que serão 
apresentados (alimentação, hábitat, características físicas etc.). Depois des-

sa discussão, coloque os assuntos na lousa, na ordem definida pelo grupo, 
para que eles copiem em seus livros.

��Retome o que sabem sobre o primeiro assunto e peça aos alunos que sugi-
ram formas de escrever cada uma das informações, buscando garantir que 
sejam apresentadas com clareza e objetividade, características próprias dos 
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textos informativos. Mais de um aluno pode sugerir formas diferentes de 
escrever a mesma informação. É interessante que discutam qual a melhor 
alternativa, de que forma fica bem explicada.

��Durante a produção, todas as vezes que um assunto se esgotar, leia o que 
já foi ditado, para que as crianças não se percam na ordem dos assuntos 
e resolvam problemas relacionados ao texto. Ao terminarem, releia em voz 
alta todo o texto e ajude-os a avaliar se há trechos confusos que precisam 
ser alterados, se há palavras que foram repetidas excessivamente, se o 
vocabulário está adequado aos textos de divulgação científica etc.

��Os problemas detectados podem ser apontados por você ou pelos alu-
nos, mas é importante que as soluções sejam sugeridas pelas crianças. 
Às vezes, reler um dos textos que serviram como base para o estudo 
permite observar as soluções que os autores encontraram para superar 
problemas com que os alunos também se deparam – por exemplo, para 
não repetir o nome do animal estudado, é possível reler um dos textos 
para averiguar os recursos utilizados (pronomes e “palavras substitutas”) 
para resolver a questão.

��Os alunos não precisam ditar o texto exatamente igual ao que leram. Esta 
é uma atividade de produção de texto e não uma reprodução de um texto 
memorizado.

��Lembre-se de registrar o texto num cartaz, pois se trata de uma das produ-
ções que comporão o mural previsto como produto final.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Nesta aula, você e seus colegas escreverão um texto com as informações apren-
didas sobre o mico-leão-dourado.

Lembrem do que aprenderam a partir da leitura do texto de divulgação científica e 
nos “Você sabia”.

Vocês vão decidir as informações que serão escritas e o melhor jeito de explicá- 
las. O(A) professor(a) vai escrever aquilo que vocês ditarem.

Lembre-se de que todos devem participar, mas cada um deve esperar sua vez 
para complementar o texto.
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Antes de começar o texto, é preciso decidir qual o primeiro assunto, qual o se- 
gundo e assim por diante. Anote a ordem dos assuntos nestas linhas:

Essa lista de assuntos guiará a ordem das informações.

Quando vocês terminarem o ditado do texto, o(a) professor(a) vai ler o que vocês 
ditaram, para que todos sugiram as alterações que acharem necessárias.

aTIvIDaDE 2E – LEITURa paRa 
apRENDER maIs sOBRE O mICO-LEÃO 

objetivos

��Conhecer outros tipos de mico-leão, todos eles típicos da mata atlântica.

��Produzir um texto de divulgação científica coletivamente sobre o mico-leão.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: Coletânea de Atividades e um mapa do Brasil.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Leia os textos em voz alta e, se possível, apoie sua leitura num mapa do 
Brasil, para mostrar a localização dos estados e aproximar os alunos da lin-
guagem cartográfica.
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��Mesmo lendo em voz alta, peça aos alunos para acompanharem sua leitura 
na Coletânea de Atividades, especialmente os nomes dos micos-leões. Co-
mo todos têm nomes parecidos, a comparação entre os diferentes nomes 
favorece a identificação de cada uma das palavras, ainda que as crianças 
não leiam convencionalmente.

�� As perguntas serão propostas oralmente, e é dessa forma que se espe-
ra que os alunos respondam. Você pode anotar as respostas na lousa, 
solicitando que copiem em seus livros. É importante que percebam que 
há duas palavras que se repetem em todos os nomes. Quais serão es-
sas palavras? Ao verbalizarem o nome dos micos, podem observar que 
em todos há MICO-LEÃO e, provavelmente, são essas as palavras que se 
repetem por escrito.

�� Indique também onde está escrito MICO-LEÃO-DOURADO e MICO-LEÃO-PRETO. 
Em seguida, pergunte pelo MICO-LEÃO-DA-CARA-DOURADA e pelo MICO-LEÃO-
-DA-CARA-PRETA. Utilizando pistas de leitura, tais como as palavras repetidas 
e as letras iniciais das palavras que não se repetem, poderão chegar às res-
postas.  Ainda nos nomes, proponha aos alunos identificar cada uma das 
palavras: onde pode estar escrita a palavra MICO? Como sabem? Onde está 
a palavra DOURADA? Como sabem?

��Após a leitura peça para que os alunos respondam às questões apresentadas, 
ditando para você. Retome a leitura para validar as respostas dos alunos. 
Caso estejam corretas peça que copiem em suas atividades.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você já aprendeu informações sobre o MICO-LEÃO-DOURADO.

Está na hora de conhecer: O MICO-LEÃO-PRETO
 O MICO-LEÃO-DA-CARA-PRETA
 E O MICO-LEÃO-DA-CARA-DOURADA

MICO-LEÃO-PRETO
MICO-LEÃO-DA-CARA- 

-PRETA
MICO-LEÃO-DA-CARA- 

-DOURADA

Vive na mata, no
estado de São Paulo.

É o mico que corre 
maior risco de 
extinção.

Vive na mata 
da reserva de 
Guaraqueçaba, no 
estado do Paraná.

Vive em estado 
selvagem, apenas nos 
restos de mata que 
sobraram no Sul da 
Bahia.
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Responda às perguntas:

Todos os micos vivem na  

Por que os micos-leões têm esse nome?

Etapa 3

estudo sobre a onça-pintada

aTIvIDaDE 3a – LEITURa 
COmpaRTILHaDa sOBRE  

a ONÇa-pINTaDa

objetivo

��Participar de uma situação de leitura para aprender sobre outro animal da 
mata atlântica.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Faça um levantamento com os alunos, a partir da imagem, do que acreditam 
que o texto tratará. Anote na lousa os comentários dos alunos para que vo-
cê possa retomar ao final da leitura, validando ou não o que foi antecipado.
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��Leia o texto coletivamente com os alunos. É interessante fazer uma leitura 
geral e, em seguida, reler interrompendo a cada parágrafo para que as crian-
ças conversem sobre o que entenderam.

��No final, compare o que foi lido e aquilo que imaginaram inicialmente a partir 
das imagens, para distinguir aquilo que estava de acordo com o texto daquilo 
que não foi confirmado pela leitura. Além disso, você também pode voltar às 
imagens para discutir como se relacionam àquilo que está escrito.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia com o(a) professor(a) o texto sobre a onça-pintada.

Antes, observe a ilustração, pois ela lhe dará dicas sobre o conteúdo. Após a lei-
tura, converse com seus colegas sobre aquilo que aprenderam com a leitura.

onça-pintada

Terceiro maior felino das Amé-
ricas, a onça-pintada (Panthe-
ra onca) é um animal solitário. 
É territorial e requer uma gran-
de área para a sua sobrevivên-
cia. Sua atividade é preferen-
cialmente crepuscular-noturna, 
mas dependendo da região 
geográfica pode apresentar 
hábitos diurnos. Pode ser en-
contrada do sul dos Estados 
Unidos até a Argentina. No 

Brasil, é encontrada na mata atlântica, Amazônia e Pantanal.

Seu corpo é robusto e musculoso, seu tamanho varia entre 1,1 e 1,85 m (cabeça 
e corpo), com uma cauda de 44 a 65 cm. O peso varia de 56 a 158 quilos. Os 
machos  normalmente são maiores que as fêmeas.

Sua coloração varia do amarelo bem claro a amarelo-acastanhado, seu corpo é 
revestido por pintas negras. 

Grande caçadora, a onça-pintada tem em sua dieta uma grande variedade de ma-
míferos de médio e grande porte, como capivaras, antas e veados, aves e rép-
teis. É hábil escaladora e nadadora.
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Pode viver até os 22 anos em cativeiro. A gestação de uma onça dura entre 93 e 
105 dias, podendo nascer de um a quatro filhotes. Os filhotes atingem sua matu-
ridade entre dois e quatro anos.

Atualmente, o maior problema para a conservação deste animal é a perda do seu 
hábitat para atividades agropecuárias. No Brasil, ela está listada como ameaçada 
de extinção pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
Naturais Renováveis (Ibama).

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

aTIvIDaDE 3B – LEITURa E EsCRITa  
DE sUBTÍTULOs

objetivos

��Participar de uma situação de leitura para selecionar informações importantes.

��Escrever subtítulo a partir de leitura.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Releia cada parágrafo do texto da aula anterior e faça relação com o pará-
grafo desta atividade.

��Discuta com os alunos o que é um subtítulo (texto colocado embaixo do tí-
tulo principal e que vem como um desdobramento ou especificação). Esta 
proposta busca instrumentalizar os alunos para realizar generalizações e or-
ganizá-las em sínteses. Explique que esse subtítulo deve dar “dicas” sobre 
o conteúdo do parágrafo.

��Deixe que cada aluno dê sua sugestão e escolha com a turma a melhor. 

��Escreva na lousa o subtítulo escolhido, peça para os alunos copiarem no 
espaço previsto.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe novamente a leitura do texto da onça-pintada. Após ler cada pará- 
grafo, vocês escolherão subtítulos para ele.

Lembre-se de que esses subtítulos devem ter alguma relação com o conteúdo do 
parágrafo.

onça-pintada

Terceiro maior felino das Américas, a onça-pintada (Panthera onca) é um animal 
solitário. É territorial e requer uma grande área para sua sobrevivência. Sua ativida-
de é preferencialmente crepuscular-noturna, mas dependendo da região geográfica  
pode apresentar hábitos diurnos. Pode ser encontrada do sul dos Estados Unidos 
até a Argentina. No Brasil, é encontrada na mata atlântica, Amazônia e Pantanal.

Seu corpo é robusto e musculoso, seu tamanho varia entre 1,1 e 1,85 m (cabeça 
e corpo), com uma cauda de 44 a 65 cm. O peso varia de 56 a 158 quilos. Os 
machos  normalmente são maiores que as fêmeas.

Sua coloração varia do amarelo bem claro a amarelo-acastanhado, seu corpo é 
revestido por pintas negras. 

Grande caçadora, a onça-pintada tem em sua dieta uma grande variedade de ma-
míferos de médio e grande porte, como capivaras, antas e veados, aves e rép-
teis. É hábil escaladora e nadadora.

Pode viver até os 22 anos em cativeiro. A gestação de uma onça dura entre 93 e 
105 dias, podendo nascer de um a quatro filhotes. Os filhotes atingem sua matu-
ridade entre dois e quatro anos.

Atualmente, o maior problema para a conservação deste animal é a perda do seu 
hábitat para atividades agropecuárias. No Brasil, ela está listada como ameaçada 
de extinção pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
Naturais Renováveis (Ibama).

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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aTIvIDaDE 3C – LEITURa pELO aLUNO

objetivo

��Utilizar estratégias de seleção, antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar os itens 
pedidos.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Nesta atividade de leitura, os alunos devem descobrir, considerando as in-
formações do texto lido na atividade anterior, os animais que são caçados 
pela onça-pintada. 

��Organize duplas com os alunos e recupere oralmente essa informação 
e, em seguida, solicite que os alunos localizem na lista os nomes dos 
animais.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Estes são alguns dos animais que a onça-pintada caça para comer.
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Encontre seus nomes na lista:

ANDORINHA 

ANTA 

VEADO-VERDE 

CAPIVARA 

CAIPORA
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aTIvIDaDE 3D – LEITURa DE FICHa 
TéCNICa sOBRE a ONÇa-pINTaDa

objetivo

��Aprender novas informações sobre a onça-pintada, por meio de uma ficha 
técnica, além disso, também se aproximar de outro gênero textual, em que 
as informações são apresentadas de maneira mais sintética.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Explique aos alunos que se trata de uma ficha técnica, em que eles terão 
acesso a novos conhecimentos sobre a onça, apresentados de maneira mais 
rápida do que num texto de divulgação científica.

��Antes da leitura, diga quais assuntos a ficha apresenta e deixe que localizem 
cada um deles, por meio de pistas de leitura (letra inicial, final, apoio dos 
nomes de colegas ou outras palavras conhecidas). 

��Após essa exploração, peça que consultem a ficha para descobrir o peso 
médio de uma onça, para saber sobre seu tempo médio de vida e outras 
perguntas.

��Converse também sobre as novas informações que aprenderam a partir da 
leitura da ficha.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   229 05/11/14   17:27



230 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia a ficha técnica da onça-pintada. Em seguida, vocês vão conversar sobre as 
novas informações que aprenderam sobre o animal.
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NOME POPULAR: Onça-pintada

NOME CIENTÍFICO: Panthera onca

HÁBITAT: cerrado, caatinga, Pantanal, florestas tropicais

ALIMENTAÇÃO: animais de médio e grande porte

GESTAÇÃO: 93 a 105 dias. Normalmente nascem dois filhotes 

TEMPO DE VIDA: 22 anos em cativeiro

Crédito: ©Acervo FPZSP.
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aTIvIDaDE 3E – EsCRITa COLETIva  
DE TExTO INFORmaTIvO  
sOBRE a ONÇa-pINTaDa

objetivos

��Participar de uma situação de escrita de texto informativo e utilizar a lingua-
gem, a organização e as expressões próprias deste gênero.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Como ocorreu na atividade de produção do texto informativo sobre o mico-leão, 
os alunos vão ditar e você escreverá (é uma situação de ditado ao professor). 
Proceda da seguinte forma: inicie com a recuperação oral das informações 
aprendidas e, se necessário, releia trechos dos textos que foram estudados.

��Em seguida, combine a ordem que os alunos consideram melhor para apre-
sentar as informações. Essa ordem deve ser anotada na lousa e copiada 
nos livros pelos alunos.

��Após a definição dos assuntos, proponha que iniciem a produção. Antes de 
começar a escrever determinada informação, questione os alunos sobre co-
mo ela poderia ser escrita e, a partir da sugestão de um aluno, pergunte se 
outras crianças poderiam dizer o mesmo de outra forma. Em uma produção 
coletiva, importa muito que os alunos discutam a organização do discurso e 
a melhor forma de escrever determinada informação, de maneira que fique 
clara, bem explicada, e utilizem palavras que denotem a seriedade do es-
tudo. Por exemplo, uma criança pode sugerir escrever “A onça come outros 
animais, como antas e veados”. Outra criança, porém, sugere “A onça se ali-
menta de antas, veados e outros animais”. O conteúdo de ambas é o mesmo, 
mas cada uma se expressou de uma maneira, usando palavras diferentes. 
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Nesse caso, ambas são adequadas, e deixar que os alunos escolham qual 
preferem empregar em sua produção coloca-os no lugar de escritores: estes 
têm várias opções oferecidas pela linguagem e fazem escolhas entre formas 
diferentes de dizer a mesma coisa. 

��Depois que os alunos selecionarem uma maneira de escrever a informa-
ção, você escreverá exatamente como eles ditarem. Em alguns momentos, 
quando usarem formas inadequadas para se expressar (termos muito colo-
quiais, por exemplo), é importante que você chame a atenção para o fato 
de que devem buscar se expressar considerando a linguagem dos textos 
de divulgação científica, com a qual estão tendo contato como leitores, ao 
longo deste projeto.

��Procure favorecer que mais de um aluno sugira formas de dizer a mesma in-
formação, para que o grupo tenha oportunidade de refletir sobre dois modos 
de estruturar o discurso. Se necessário, anote as duas formas na lousa para 
que os alunos escolham a que expressa melhor o conteúdo em questão. Só 
então escreva-a no texto.

��Como faremos a revisão em outra aula, não é preciso rever as questões, mas 
depois da produção, quando os alunos julgarem que o texto está terminado, 
releia e inclua as alterações que os alunos sugerirem para melhorar o texto. 
Escreva esse texto num cartaz, que será retomado depois. Não é preciso 
que os alunos copiem. Ele vai compor o mural proposto como produto final 
do projeto.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Depois de ler o texto e a ficha técnica sobre a onça-pintada, converse com seus 
colegas sobre aquilo que vocês já sabem sobre o animal.

Antes, anotem nas linhas a ordem dos assuntos em que o texto vai se organizar:
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Respeitando essa ordem, vocês vão ditar o texto para o(a) professor(a). Lembre- se:

num texto informativo, não se pode incluir quaisquer informações. Elas devem 
abordar dados comprovados cientificamente e não aqueles que achamos que se-
jam verdadeiros.

Se o texto estiver organizado em assuntos (primeiro a alimentação, depois as ca-
racterísticas do corpo, por exemplo), ele fica mais fácil de ser lido.

Procure se expressar com clareza, explicando cuidadosamente cada um dos as-
suntos.

É importante buscar formas de evitar a repetição exagerada do nome do animal, 
para que o texto não fique cansativo.

aTIvIDaDE 3F – REvIsÃO  
COLETIva DE TExTO

objetivos

��Aprimorar a escrita.

��Refletir sobre aspectos convencionais da escrita.

��Aprender procedimentos de escritor.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Retome o texto produzido na aula anterior e informe para os alunos a fina-
lidade dessa atividade, ou seja, revisar o texto produzido coletivamente de 
maneira a deixá-lo bem escrito.

��Leia o texto e explique aos alunos que deverão sugerir alterações para me-
lhorar a linguagem, para que todos os leitores desse texto possam compreen-
dê-lo e apreciá-lo.

��Leia cada parágrafo e solicite que sugiram alterações. Faça as alterações 
pertinentes e discuta com os alunos, caso façam sugestões inadequadas.
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��Caso você perceba problemas que os alunos não apontaram, proponha que 
reflitam sobre eles, buscando forma de resolvê-los.

��Registre o texto finalizado em um cartaz e guarde-o para expor no mural ao 
final do projeto.

Etapa 4 

estudo sobre a suçuarana e a jaguatirica

aTIvIDaDE 4a – LEITURa DE FICHa 
TéCNICa E EsCRITa DE  

INFORmaÇÕEs sOLICITaDas

objetivos

��Aprender novas informações sobre a suçuarana, por meio de uma ficha téc-
nica, além disso, também se aproximar de outro gênero textual, em que as 
informações são apresentadas de maneira mais sintética.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente; depois, em 
duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento 

��Inicie a atividade lendo junto com os alunos as informações que o pequeno 
texto fornece: peça que acompanhem a leitura feita por você e antecipem o 
assunto tratado no pequeno texto. Os alunos lerão, a partir da sua leitura, 
a ficha técnica. 

�� Leia primeiramente os temas indicando-os enquanto lê (é interessante que 
você copie a ficha num cartaz previamente). Explique a que se refere cada 
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um deles (os alunos talvez não saibam o que significa “distribuição geográ-
fica”, “ninhada” ou “período de vida”) e, em seguida, leia toda a ficha. Você 
também pode comparar essas informações com as da ficha já apresentada, 
da onça-pintada.

��Organize duplas com os alunos respeitando hipóteses de escrita próximas, 
pois essas duplas serão importantes para que os alunos possam trocar in-
formações sobre as letras que devem ser usadas em cada uma das palavras. 
Como talvez eles não saibam o nome dos animais que a suçuarana caça, 
é importante que você informe: ela come CATETO ou CAITITU, CAPIVARA e 
VEADO-CAMPEIRO.

��Como é uma escrita espontânea, não se espera que os alunos escrevam 
corretamente. No entanto, uma prática interessante pode ser realizada: no 
final da atividade, peça a um aluno que escreva do seu jeito o nome do ani-
mal na lousa (mesmo que não seja convencionalmente). Em seguida, per-
gunte se alguém sugere acrescentar ou mudar alguma letra. Os colegas vão 
interferindo na escrita do primeiro aluno até se aproximarem mais da escrita 
convencional. É preciso, porém, que, a cada acréscimo ou mudança de letra, 
seu autor justifique por que acha que isso deva ocorrer. O objetivo desta ati-
vidade não é corrigir, mas favorecer a reflexão do grupo a partir da produção 
de uma das crianças.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia a ficha técnica da suçuarana:

SUÇUARAnA
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NOME POPULAR: Suçuarana, onça-parda

NOME CIENTÍFICO: Puma concolor 

COMPRIMENTO: de 85 a 150 cm de comprimento, com uma cauda de 45 a 85 cm 
de comprimento

PESO: até 100 kg e os machos costumam ser maiores

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: América do Norte, Central e do Sul

HÁBITAT: montanhas, florestas tropicais, cerrados

ALIMENTAÇÃO: carnívoro

GESTAÇÃO: 82 a 98 dias

NINHADA: 1 a 6 filhotes

PERÍODO DE VIDA: 20 anos, em cativeiro
Crédito: ©Acervo FPZSP.

Leia as informações abaixo com o(a) professor(a) e discuta com ele(a) e com os 
colegas o que aprendeu.

Os filhotes da suçuarana são 
amamentados durante três meses 
e vivem com a mãe por quase dois 
anos. Eles nascem com manchas 

que vão desaparecendo a partir do 
sexto mês.

A suçuarana equilibra-se com a 
cauda felpuda ao saltar  

de galho em galho, por isso fica à 
vontade em cima das árvores.

Escreva nas linhas abaixo alguns dos animais que a suçuarana caça para 
se alimentar.

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   236 05/11/14   17:27



237RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

aTIvIDaDE 4B – LEITURa DE  
FICHa TéCNICa

objetivos

��Aprender novas informações sobre a jaguatirica, por meio de uma ficha téc-
nica, além disso, também se aproximar de outro gênero textual, em que as 
informações são apresentadas de maneira mais sintética.

��Antecipar informações sobre o texto para validação ou não.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento 

��Inicie a atividade lendo junto com os alunos as informações que o pequeno 
texto fornece: peça que acompanhem a leitura feita por você e antecipem 
o assunto tratado. Os alunos lerão, a partir da sua leitura, a ficha técnica. 

��Leia primeiramente os temas indicando-os enquanto lê (é interessante que 
você copie a ficha num cartaz previamente). Explique a que se refere cada 
um deles (os alunos talvez não saibam o que significa “distribuição geográ-
fica”, “ninhada” ou “período de vida”) e, em seguida, leia toda a ficha. Você 
também pode comparar essas informações com as da ficha já apresentada, 
da onça-pintada.

��Após a leitura da ficha técnica, observe com os alunos a figura apresentada 
e levante sugestões sobre o que a legenda trata.

��Anote na lousa todas as sugestões dos alunos para posterior validação 
ou não.

��Leia para os alunos o que a legenda trata.

��Retome as anotações dos alunos na lousa e discuta sobre o que pode ser 
validado ou não.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Leia a ficha técnica da jaguatirica:

JaguaTiRica
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NOME POPULAR: Jaguatirica 

NOME CIENTÍFICO: Leopardus pardalis 

ALTURA: 40 a 50 cm

PESO: 11,3 a 15,8 kg

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: América do Norte, Central e do Sul

HÁBITAT: florestas

ALIMENTAÇÃO: carnívoro

GESTAÇÃO: 85 dias

NINHADA: 1 a 4 filhotes

PERÍODO DE VIDA: aproximadamente 20 anos 

Crédito: ©Acervo FPZSP.
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Veja esta foto. De qual assunto trata a legenda? Depois de levantar as possibili-
dades junto com os colegas, acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará.
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Devido à pele muito bonita, os gatos-do-mato são bastante perseguidos, por isso 
estão ameaçados de extinção.

aTIvIDaDE 4C – EsCRITa DE LEgENDa 
sOBRE a sUÇUaRaNa E a jagUaTIRICa

objetivos

��Escrever legenda de acordo com suas hipóteses de escrita.

��Utilizar procedimentos de escritor.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente; depois, em 
duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Releia, com os alunos, as fichas técnicas trabalhadas anteriormente para que 
os alunos relembrem as informações. Após a leitura, combine com a turma 
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qual informação acham interessante reapresentar na forma de uma legenda 
(pode ser que prefiram escrever sobre o número de filhotes por ninhada, tal-
vez escolham o hábitat...). 

��Escolhida a informação, é preciso pensar no melhor modo de expressá-la. 
Note que não é possível repetir exatamente o que está escrito na ficha, pois 
a informação ali está apresentada de forma muito sucinta. Por exemplo: para 
hábitat, na ficha, a informação está escrita assim:

HÁBITAT: MONTANHAS, FLORESTAS TROPICAIS, CERRADOS.

Para reapresentar essa informação na forma de uma legenda, é preciso ex-
plicar melhor:

A SUÇUARANA VIVE NAS MONTANHAS, FLORESTAS TROPICAIS E NOS 
CERRADOS.

��Organize duplas de alunos com hipóteses de escrita próximas e oriente a 
escrita, ajude-os a planejar o que será escrito. Apesar de a escolha do que 
será tratado, cada dupla produzirá sua legenda. Será interessante ao final 
das produções socializar com a turma toda.

��Siga o mesmo procedimento para escrever a legenda da jaguatirica.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Releia a ficha técnica da suçuarana. Você e seus colegas escolherão uma infor-
mação e escreverão uma legenda a partir dela. Antes de escrever, é preciso com-
binar entre todos os assuntos e como ficará o texto.

Preste atenção: depois que o texto for combinado, é preciso guardá-lo de memó-
ria para poder escrever.

O quadro abaixo é o espaço para fazer um desenho a partir da informação apre- 
sentada na legenda. As linhas serão usadas para escrevê-la.
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Depois de escrever a legenda da suçuarana, é a vez da jaguatirica: releia, junto 
com o(a) professor(a), a ficha técnica e combine com seus colegas a informação 
que será escrita na forma de uma legenda.

O texto precisa ser decorado e, em duplas, escrito nas linhas que acompanham o 
quadro abaixo. No final, caprichem nos desenhos.

aTIvIDaDE 4D – REvIsÃO Das 
LEgENDas pRODUzIDas

objetivos 

��Aprimorar a escrita.

��Refletir sobre aspectos convencionais da escrita.

��Aprender procedimentos de escritor.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: legendas produzidas.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Escolha uma das legendas produzidas anteriormente e prepare a intervenção 

analisando, antes da aula, os textos do ponto de vista da coerência (ausên-
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cia de informação, falta de clareza na escrita, adequação das palavras utili-
zadas, pontuação...), escolha um aspecto para priorizar e sinalize nos textos 
dos alunos, utilizando lápis.

��Nesta atividade o foco da revisão são os conteúdos discursivos e textuais 
(ligados à marcas do gênero, à clareza das informações contidas, à pontua-
ção etc.), a escrita correta não está em discussão, neste momento, mas po-
derá vir à tona na hora da revisão.

��Utilize a legenda escolhida e proceda à revisão coletiva. Lembre que o critério 
de escolha não deverá ser o texto com maiores problemas, mas sim aquele 
que representa uma dificuldade da turma, podendo ao mesmo tempo servir 
como referência aos demais alunos.

��Após a revisão, recolha as legendas e digite-as de modo que garanta a es-
crita convencional, visto que ela irá para o mural. As legendas escritas nas 
hipóteses das crianças poderão compor o portifólio da turma.

Etapa 5

estudo sobre o tucano-de-bico-verde

 aTIvIDaDE 5a – LEITURa DE FICHa 
TéCNICa E EsCRITa DE “vOCÊ saBIa”

objetivos

��Aprender novas informações sobre o tucano-de-bico-verde, por meio de uma 
ficha técnica, além disso, também se aproximar de outro gênero textual, em 
que as informações são apresentadas de maneira mais sintética.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois, em 
duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.
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encaminhamento

��Faça a leitura em voz alta da ficha técnica e, depois, organize uma conversa 
sobre o que aprenderam a respeito do tucano-de-bico-verde.

��Em um segundo momento, deixe que os alunos retomem as informações 
oralmente. Em seguida, leia o “Você sabia...” e ajude-os a observar que esse 
foi escrito a partir do texto de divulgação científica.

��Leia com os alunos o “Você sabia” e depois converse sobre o conteúdo do 
texto e a foto que o acompanha.

��Após a leitura do “Você sabia”, organize uma nova conversa para que os 
alunos digam o que aprenderam sobre o tucano-de-bico-verde durante a 
aula. 

��Organize duplas com hipóteses de escrita próximas e solicite aos alunos que 
pensem em um novo “Você sabia”. Antes de escrever, os alunos devem com-
partilhar com os colegas. Depois desse momento, proponha que escrevam. 
É interessante que você anote os “Você sabia” de cada dupla, pois, como 
escreverão de acordo com suas hipóteses de escrita, é possível que seja 
difícil recuperar o que quiseram escrever.

��Caminhe pela sala auxiliando as duplas na escrita do “Você sabia”, não 
apresente a resposta de imediato, incentive a reflexão. Caso alguma dupla 
necessite, você poderá oferecer letras móveis.

��Para responder à questão da alimentação, explique o nome de cada um 
dos animais representados (ARANHA, CIGARRA, GAFANHOTO, GRILO, FRU-
TAS, FILHOTES DE PÁSSAROS). Releia o trecho em que a alimentação do 
tucano é tratada, para que os alunos decidam se há algum item que falta 
nas ilustrações. Em seguida, peça que escrevam os alimentos do tucano 
nas linhas correspondentes e oriente-os a consultar as palavras no trecho 
do texto que aborda o assunto. Para isso, terão de realizar uma leitura 
a partir dos índices fornecidos pelas letras e por aquilo que sabem que 
está escrito.

��A recuperação dessas informações é importante para que os alunos pos-
sam revê-las, numa das próximas aulas, quando se proporá um ditado ao 
professor.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará sobre o tucano-de-bico-verde

Tucano-de-bico-VeRde
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NOME COMUM: Tucano-de-bico-verde

NOME CIENTÍFICO: Ramphastos dicolorus 

TAMANHO: 48 cm de comprimento 

PESO: 350 gramas 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: América do Sul. Nativa do Brasil, Argentina e do Paraguai. 

HÁBITAT: áreas florestadas, desde o literal até zonas montanhosas, incluindo as 
florestas de planalto.

TEMPO DE VIDA: aproximadamente 40 anos 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: possuem um bico grande e oco. Como o próprio nome 
popular indica, o bico de cor verde, garganta e peito amarelos e barriga vermelha. 
Também podem ser conhecidos pelo nome de tucano-de-peito-vermelho. 

ALIMENTAÇÃO: seu sistema digestivo é extremamente curto, o que explica sua base 
alimentar, já que as frutas são facilmente digeridas e absorvidas pelo trato gastroin-
testinal. Além de serem frugívoros (comerem fruta), necessitam de um certo nível 
proteico na dieta, o qual alcançam caçando alguns insetos, pequenas presas (como 
largarto, perereca etc.) e mesmo ovos de outras aves.

Crédito: Saúde Animal – www.saudeanimal.com.br

Agora é com vocês! O(A) professor(a) organizará as duplas e vocês devem escrever 
um “Você sabia” sobre o tucano-de-bico-verde, a partir das informações do texto.
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Leia este “Você sabia”, escrito a partir de uma informação retirada do texto acima:

Você sabia...

Que o bico do tucano-de-bico-verde é grande e oco?

Escreva aqui o “Você sabia” combinado com seu colega.

Escreva o nome dos alimentos do tucano-de-bico-verde (consulte o texto anterior):
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aTIvIDaDE 5B – LEITURa E sELEÇÃO DE 
INFORmaÇÕEs ImpORTaNTEs

objetivo

��Desenvolver estratégias de leitura como selecionar informações importantes.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Leia com os alunos o texto da atividade e organize uma conversa com os 
alunos sobre o que aprenderam a respeito do tucano-de-bico-verde.

��Em seguida, monte as duplas e oriente-as a escolher três informações a par-
tir da leitura do texto. É importante fazer essa retomada para que os alunos 
possam revê-las, numa das próximas aulas, quando se proporá um ditado 
ao professor.

��Oriente-os para que grifem no texto as informações selecionadas e apresen-
tem aos demais alunos.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará sobre o tucano-de-bico-verde.

TUCAnO

O tucano é uma ave com penas pretas e bico longo e colorido. Morador das 
florestas da América Central e América do Sul, o tucano alimenta-se de frutas, 
mas também de insetos, pequenas presas como lagarto, perereca, e ovos de 
outras aves. O tucano é um animal monogâmico, ou seja, tem somente um 
parceiro ou parceira pela vida inteira, além disso é territorialista.  
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O trabalho para a construção do ninho é feito pelo casal. O cuidado em relação 
à cria é feito pelos dois,  enquanto a fêmea choca, o macho alimenta os filhotes. 
Cada fêmea põe de três a quatro ovos e o período de incubação é de 18 dias.

Infelizmente, essa ave, em particular a espécie, o tucano-toco, tem sido vítima do 
tráfico. Vendido em lojas de animais em outros países, sua população tem dimi-
nuído nas florestas em que vive.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Escolha, junto com seu colega de dupla, três informações que você aprendeu 
com a leitura desse texto. Capriche no modo de apresentar a informação para 
seus outros colegas.

aTIvIDaDE 5C – DITaDO  
aO pROFEssOR

objetivo

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: lousa, giz, ou projetos multimídia, canetão e caderno 
dos alunos.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Informe aos alunos que produzirão um texto de divulgação científica e que 
será incluído no produto final previsto.

�� Como é uma situação de ditado ao professor, os alunos vão ditar as informa-
ções sobre o tucano e você será o escriba – portanto, escreverá com ortogra-
fia e pontuação adequadas, discutindo com a classe a linguagem do texto, 
ou seja, a melhor forma de elaborar cada uma das informações.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   247 05/11/14   17:27



248 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

��Relembre com os alunos o que aprenderam sobre o tucano a partir da leitura 
dos textos. Para organizar melhor a produção, converse com a turma sobre 
a ordem dos assuntos que serão apresentados (alimentação, hábitat, carac-
terísticas físicas etc.). É interessante dar ênfase especial aos assuntos que 
foram destacados durante a leitura: as características do bico e sua função, 
e os cuidados com os filhotes.

��Coloque os assuntos na lousa, na ordem definida pelo grupo, para que eles 
copiem em seus cadernos.

��Relembre o que sabem sobre o primeiro assunto e peça-lhes que sugiram 
formas de escrever cada uma das informações, buscando garantir que sejam 
apresentadas com clareza e objetividade, características próprias dos textos 
de divulgação científica. Mais de um aluno pode sugerir formas diferentes de 
escrever a mesma informação. É interessante que discutam qual a melhor 
alternativa, de que forma ficará mais explicada.

��Durante a produção, todas as vezes que um assunto se esgotar, leia o 
que já foi ditado, para que as crianças não se percam na ordem dos as-
suntos e para que resolvam problemas relacionados ao texto. Ao termi-
narem, releia em voz alta todo o texto e ajude-os a avaliar se há trechos 
confusos que precisam ser alterados, se há palavras que foram repetidas 
excessivamente, se o vocabulário está adequado aos textos de divulga-
ção científica etc.

��Os problemas detectados podem ser apontados por você ou pelos alunos, 
mas é importante que as soluções sejam sugeridas pelas crianças. Às ve-
zes, reler um dos textos que serviram como base para o estudo permite 
observar as soluções que os autores encontraram para superar problemas 
com que os alunos também se deparam – por exemplo, para não repetir 
o nome do animal estudado é possível reler um dos textos para averiguar 
os recursos utilizados (pronomes e “palavras substitutas”) para resolver 
a questão.

��Os alunos não precisam ditar o texto exatamente igual ao que leram. Esta é 
uma atividade de produção de texto e não uma reprodução de um texto me-
morizado. Lembre-se de registrar o texto num cartaz, pois se trata de uma 
das produções que comporão o mural previsto como produto final.
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Etapa 6

estudo sobre o papagaio-de-cara-roxa

          aTIvIDaDE 6a – LEITURa E 
LOCaLIzaÇÃO DE INFORmaÇÕEs 

sOLICITaDas

objetivos

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

��Utilizar estratégias de leitura para localizar informações explícitas de um tex-
to de divulgação científica.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Leia o texto em voz alta e deixe que os alunos falem sobre aquilo que com-
preenderam.

��Leia o primeiro assunto e releia o texto para localizar a informação. Quando 
os alunos identificarem a resposta, peça para ditarem para você anotar na 
lousa. É interessante que ditem de uma forma mais resumida.

��Passe ao segundo assunto e volte ao texto até que os alunos localizem as 
informações.

��Faça assim para todos os assuntos.

��Quando terminar, os alunos copiam as informações em seus livros.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará sobre o papagaio-de-cara-roxa.

PaPagaio-de-caRa-Roxa
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O chauá ou papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) 
é uma ave típica da região Sudeste do Brasil. Seu hábitat 
natural, além da mata atlântica, é o remanescente das 
florestas de restinga existentes na Reserva Ecológica de 
Jacarepiá, município de Saquarema, na microrregião dos 
Lagos, usualmente conhecida como região dos Lagos, e 
uma das mais belas áreas do litoral fluminense.

A cor roxa característica da ave é encontrada somente 
no alto da cabeça e na garganta. O restante do corpo 
é verde com tufos de penas vermelhas na testa e na 

região entre os olhos e as narinas. Vive em bandos e se alimenta de frutas e se-
mentes.

Por causa da destruição do seu hábitat natural e do tráfico, o papagaio-de-cara-
-roxa entrou para a lista dos animais em extinção do Ibama em 1980. Graças ao 
esforço da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, uma 
entidade não governamental, um projeto de conservação nas cidades de Guara-
queçaba, Antonina e Paranaguá, no Paraná, tem ajudado a preservar a espécie. 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Organize as informações

ONDE VIVE:  _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

CORES:  ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

O QUE COME:  ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

EXTINÇÃO:  _____________________________________________________________

________________________________________________________________________
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aTIvIDaDE 6B – EsCRITa DE LEgENDa

objetivos

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

��Escrever legenda de acordo com suas hipóteses de escrita.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente e depois 
em duplas.

��Materiais necessários: cadernos dos alunos ou folhas de sulfite.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Releia, com os alunos, o texto e as anotações que foram feitas na aula an-
terior para que relembrem as informações. Após a leitura, reúna duplas de 
alunos em três grupos, para que cada um deles escreva uma das legendas 
apresentadas na atividade.

�� Enquanto trabalham, auxilie aqueles que necessitam de sua ajuda para lem-
brar do texto combinado.

�� Acompanhe o trabalho de uma das duplas, para saber exatamente como 
escrever cada uma das palavras. 

��Anote como escreveram para poder fazer a revisão na próxima aula do proje-
to. Faça o mesmo com outras duplas encarregadas dos outros dois assuntos 
(mesmo que você não acompanhe o momento da escrita dessas duplas, você 
pode pedir que releiam o que quiseram escrever assim que terminarem sua 
produção – se não for nesse momento, os alunos esquecerão e não conse-
guirão recuperar sua escrita).
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aTIvIDaDE 6C – REvIsÃO Da LEgENDa

objetivos

��Aprimorar a escrita.

��Aprender procedimentos de escritor.

��Refletir sobre a escrita dos colegas e analisar para sugerir as mudanças, co-
locando em ação, dessa forma, os próprios conhecimentos sobre a escrita.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: legendas produzidas anteriormente.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Escolha uma das legendas produzidas anteriormente e prepare a intervenção 
analisando, antes da aula, os textos do ponto de vista da coerência (ausên-
cia de informação, falta de clareza na escrita, adequação das palavras utili-
zadas, pontuação...), escolha um aspecto para priorizar e sinalize nos textos 
dos alunos, utilizando lápis.

��Nesta atividade o foco da revisão são os conteúdos discursivos e textuais (li-
gados à marcas do gênero, à clareza das informações contidas, à pontuação 
etc.), a escrita correta não está em discussão, neste momento, mas poderá 
vir à tona na hora da revisão.

��Utilize a legenda escolhida e proceda à revisão coletiva. Lembre que o critério 
de escolha não deverá ser o texto com maiores problemas, mas sim aquele 
que representa uma dificuldade da turma, podendo ao mesmo tempo servir 
como referência aos demais alunos.

��Após a revisão, recolha as legendas e digite-as de modo que garanta a es-
crita convencional, visto que ela irá para o mural. As legendas escritas nas 
hipóteses das crianças poderão compor o portfólio da turma.
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Etapa 7

estudo sobre o jacaré-de-papo-amarelo

aTIvIDaDE 7a – LEITURa DE TExTO 
INFORmaTIvO E EsCRITa  

DE FICHa TéCNICa

objetivos

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

��Utilizar estratégias de leitura para localizar informações explícitas de um tex-
to de divulgação científica.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Explique o porquê da leitura deste texto (para aprender sobre um novo animal da 
mata atlântica), converse com os alunos sobre o que já sabem sobre os jacarés 
e por que imaginam que essa espécie é chamada de jacaré-de-papo-amarelo. 

��Faça a leitura compartilhada do texto, em que cada um dos parágrafos pos-
sa interromper para uma breve conversa sobre aquilo que os alunos com-
preenderam. Passe então para o parágrafo seguinte e proceda assim até 
terminar a leitura.

��Em seguida, apresente a ficha técnica e pergunte se alguém conseguiria ler 
algum dos tópicos listados. O motivo da pergunta é que, como já tiveram 
oportunidade de ler algumas fichas técnicas, talvez já se arrisquem a an-
tecipar o significado de algumas palavras, pois sabem que são frequentes 
nesse tipo de texto (por exemplo, podem ler a palavra ALIMENTAÇÃO, pois 
sabem que é um assunto que costuma aparecer nas fichas de animais e se 
inicia pela letra A).
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��Leia a ficha e, quando chegar às lacunas, pergunte se lembram dessa infor-
mação (ela foi lida, no texto de divulgação científica). Se algum aluno lembrar, 
releia o parágrafo correspondente para confirmar sua resposta. Se nenhum 
aluno lembrar, releia o mesmo parágrafo e peça para que fiquem atentos à in-
formação. Quando todos souberem como completar a lacuna, peça para dita-
rem, escreva conforme ditam e depois oriente para que copiem em seus livros.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará sobre o jacaré-de-papo-amarelo.

JacaRÉ-de-PaPo-aMaRelo 
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Os jacarés, juntamente com seus pri-
mos crocodilos e aligátores, surgiram 
na face da Terra há pelo menos 200 
milhões de anos. Contemporâneos dos 
grandes dinossauros, também atingi-
ram tamanhos gigantescos. O Purus-
saurus brasiliensis, um jacaré que viveu 
há 20 milhões de anos, na região onde 
hoje fica a Bacia Amazônica, atingia 
cerca de 14 metros de comprimento, 

rivalizando em tamanho com o famoso Tyranossaurus rex. 

Os jacarés sempre mostraram-se muito bem adaptados às condições de vida do 
planeta, sobrevivendo, inclusive, aos fatores que determinaram a extinção dos di-
nossauros. Apenas o homem, através da caça excessiva, poluição das águas e 
desmatamento, conseguiu colocar em risco a sobrevivência desses animais. Esse 
é o caso do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) que habita brejos, lagos, 
pântanos e rios desde o litoral do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e ba-
cias dos rios São Francisco, Paraná, Paraguai e Paraíba. 

Apesar da ampla distribuição geográfica, o jacaré-de-papo-amarelo já esteve amea-
çado de extinção em virtude da poluição de seu hábitat e da caça predatória para 
a retirada do couro e consumo da carne. Com a proibição da caça a espécie se re-
cuperou e não faz mais parte da lista de animais ameaçados de extinção. O jacaré-
-de-papo amarelo, juntamente com os outros crocodilianos, se destaca entre os 
répteis por apresentar cuidados com a sua prole. 

O macho forma uma harém e após a cópula, que ocorre no verão, a fêmea constrói 
seu ninho próximo à água usando folhas secas e fragmentos de plantas, cobrindo-o
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com folhas e areia. Em média são postos de 25 a 30 ovos e, nesta época, a fêmea 
se torna mais agressiva, permanecendo perto do ninho para evitar o ataque de pre-
dadores como o lagarto teiú e o quati. O sol e a fermentação dos vegetais no ninho 
proporcionam o calor necessário à incubação, que varia de 70 a 90 dias. 

Próximo à eclosão é possível ouvir a vocalização dos filhotes, ainda dentro dos ovos, 
chamando a mãe. Ela, então, desmancha o ninho usando os membros anteriores 
e posteriores, e o focinho. Caso algum filhote tenha dificuldade ao nascer, a mãe o 
ajuda e, posteriormente, ela carrega cada um na boca até a água, cuidadosamente. 
O macho cuida dos recém-nascidos que já estão na água e ambos os pais permane-
cem próximos aos filhotes, protegendo-os, ainda por um período de tempo. 

Apesar de toda essa proteção, os filhotes precisam se alimentar sozinhos e, quan-
do pequenos, comem insetos e invertebrados. Os adultos atingem até 2,5 metros 
de comprimento e se alimentam de caramujos, peixes, aves e pequenos mamífe-
ros. Como todos os crocodilianos, tem uma vida longa e, provavelmente, pode ul-
trapassar os 50 anos de idade. Ao contrário dos mamíferos, quanto mais velho, 
torna-se maior e mais forte. 

Embora os jacarés assustem as pessoas pelo seu tamanho e aspecto pré-históri-
co, são animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico, pois agem 
na cadeia alimentar controlando as espécies que fazem parte da sua dieta, além 
de controlarem a população dos caramujos transmissores de doenças, como a es-
quistossomose (barriga d’água). Além disso, suas fezes servem de alimento a pei-
xes e a outros seres aquáticos.

Crédito: ©Acervo FPZSP.

Agora que você já sabe várias informações sobre ele, complete a ficha técnica do 
jacaré-de-papo-amarelo.

JacaRÉ-de-PaPo-aMaRelo

DISTRIBUIÇÃO: LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE AO RIO GRANDE DO SUL 

HÁBITAT: FLORESTAS TROPICAIS, LAGOAS, LAGOS E RIOS

REPRODUÇÃO:  __________________________________________________________

INCUBAÇÃO DOS OVOS:  __________________________________________________

ALIMENTAÇÃO:    _________________________________________________________

CAUSAS DA EXTINÇÃO: DESTRUIÇÃO DE SEU HÁBITAT.
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aTIvIDaDE 7B – EsCRITa DE LEgENDas

objetivos

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 
enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 
escrita etc.

��Escrever legenda de acordo com suas hipóteses de escrita.

Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente; depois, em 
duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

�� Leia a lista da atividade e pergunte aos alunos se lembram das informações. 
Isso é importante para avaliar se conseguem recuperar as informações (não 
é necessário usar as mesmas palavras). Além da recuperação oral, você po-
de reler os parágrafos correspondentes a cada assunto.

��Organize duplas de alunos com hipóteses de escritas próximas. Solicite que 
escolham dois dos assuntos e combinem o que escrever. 

��Enquanto trabalham, auxilie aqueles que necessitam de sua ajuda para lem-
brar do texto combinado.

�� Acompanhe o trabalho de uma das duplas, para saber exatamente como 
escrever cada uma das palavras. 

��Anote como escreveram para poder fazer a revisão na próxima aula do proje-
to. Faça o mesmo com outras duplas encarregadas dos outros dois assuntos 
(mesmo que você não acompanhe o momento da escrita dessas duplas, você 
pode pedir que releiam o que quiseram escrever assim que terminarem sua 
produção – se não for nesse momento, os alunos esquecerão e não conse-
guirão recuperar sua escrita).

��Não se esqueça de acompanhar a escrita de uma dupla de alunos, para po-
der aproveitar sua produção na atividade de revisão que será feita na próxi-
ma aula do projeto.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Depois de descobrir tantas coisas sobre o jacaré-de-papo-amarelo, vamos es- 
crever duas legendas sobre ele.

Você e seus colegas vão escolher os assuntos:

j Sobre o tempo de vida e o que acontece à medida que envelhece.

j Sobre os cuidados da fêmea antes de os filhotes nascerem.

j Sobre os cuidados da mãe quando nascem os filhotes.

j Sobre seu corpo.

j Sobre seus hábitos (quando caça e quando toma sol).

j Sobre sua alimentação.

A classe vai escolher dois assuntos. Depois, vocês vão combinar o que escrever. 
Em seguida, o(a) professor(a) organizará as duplas para que todos escrevam as 
legendas combinadas.

Durante a escrita, converse com o colega para decidir as letras que serão utiliza-
das. Depois, é só fazer um desenho bem caprichado.

aTIvIDaDE 7C – REvIsÃO Da LEgENDa

objetivos

��Aprimorar a escrita.

��Aprender procedimentos de escritor.

��Refletir sobre a escrita dos colegas e analisar para sugerir as mudanças, co-

locando em ação, dessa forma, os próprios conhecimentos sobre a escrita.
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Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: legendas produzidas anteriormente.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Escolha uma das legendas produzidas anteriormente e prepare a intervenção 
analisando, antes da aula, os textos do ponto de vista da coerência (ausên-
cia de informação, falta de clareza na escrita, adequação das palavras utili-
zadas, pontuação...), escolha um aspecto para priorizar e sinalize nos textos 
dos alunos, utilizando lápis.

��Nesta atividade o foco da revisão são os conteúdos discursivos e textuais (li-
gados à marcas do gênero, à clareza das informações contidas, à pontuação 
etc.), a escrita correta não está em discussão, neste momento, mas poderá 
vir à tona na hora da revisão.

��Utilize a legenda escolhida e proceda à revisão coletiva. Lembre que o critério 
de escolha não deverá ser o texto com maiores problemas, mas sim aquele 
que representa uma dificuldade da turma, podendo ao mesmo tempo servir 
como referência aos demais alunos.

��Após a revisão, recolha as legendas e digite-as de modo que garanta a es-
crita convencional, visto que ela irá para o mural. As legendas escritas nas 
hipóteses das crianças poderão compor o portfólio da turma.

Etapa 8

Preparação do mural

aTIvIDaDE 8a – EsCRITa INDIvIDUaL  
DE Uma LEgENDa

objetivos

��Aprimorar a escrita.

��Aprender procedimentos de escritor.

��Escrever com autonomia uma legenda que comporá o mural.
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Planejamento

��Organização do grupo: individualmente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

Depois de várias situações em que os alunos escreveram legendas com 
apoio, pois foram combinadas previamente, nesta atividade eles trabalharão 
com maior autonomia: escreverão uma legenda sobre algum dos animais 
estudados. Para que a atividade seja mais produtiva, é interessante seguir 
alguns encaminhamentos:

��Explique aos alunos que esta atividade será individual, mas que poderão 
contar com a sua ajuda sempre que precisarem. Dê atenção àqueles alunos 
que apresentarem maiores dificuldades.

��Relembre, oralmente, algumas das informações estudadas sobre cada um 
dos animais. Não se espera que resgatem tudo, mas algumas informações 
importantes. Você pode ajudar sugerindo tais informações ou relendo trechos 
dos textos estudados.

��Divida os animais para os alunos: é interessante que os alunos escolham, 
mas também que se dividam entre os animais estudados. Você pode propor 
que escolham e, se houver muitos candidatos para um mesmo animal, sem 
que outros sejam contemplados, seria interessante que alguns mudassem 
espontaneamente e, se isso não ocorrer, faça um sorteio.

��Escolhido o animal, reserve um tempo para que os alunos decidam o as-
sunto que abordarão e como escreverão. Seria importante que, antes de 
escreverem, os alunos expusessem a legenda a você para avaliar tanto a 
pertinência da informação quanto a adequação da linguagem. Nesse mo-
mento, quando chegarem à melhor forma de escrever, é importante que 
você anote a legenda de cada um, pois, como escreverão de acordo com 
suas hipóteses de escrita, será necessário incluir o texto escrito conven-
cionalmente abaixo da produção dos alunos, para que todos possam com-
preendê-la. Se você não conseguir anotar as legendas combinadas pelas 
duplas antes da produção, deverá fazer isso depois, no momento que os 
alunos terminarem, quando também pode pedir a eles que leiam suas le-
gendas apontando para as letras que usaram.

�� É possível fazer algumas intervenções, sugerindo, por exemplo, que reescre-
vam o nome do animal convencionalmente, a partir da consulta aos materiais 
que foram utilizados no estudo.
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��Oriente os alunos, antes da produção, para consultarem os textos e outros 
materiais para escrever o nome do animal corretamente. Podem fazer o mes-
mo com outras palavras que conseguirem localizar.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Organizados em duplas, vocês escolherão um dos animais que estudamos e es- 
creverão uma legenda sobre ele. Esse material ficará exposto no mural em que 
vocês apresentarão o estudo que realizaram – por isso, é preciso caprichar!

Antes de escrever, vamos relembrar as informações sobre os animais estuda- 
dos. Escreva o nome de cada um deles nas linhas abaixo de sua imagem.
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Após relembrar, junto com os colegas, algumas das informações aprendidas so-
bre os animais da mata atlântica, e depois de escolher um dos animais, conver-
se com seu colega para combinar a legenda que vocês escreverão. Em seguida, 
escreva-a nestas linhas:

lembrem-se:

Vocês podem consultar os textos e outros materiais para escrever corretamen-
te o nome do animal. Além disso, nas fichas técnicas vocês poderão encontrar 
palavras como ALIMENTAÇÃO ou FILHOTES, que poderão ser úteis ao escrever.

aTIvIDaDE 8B – REvIsÃO Em  
DUpLas DE LEgENDa

objetivos

��Aprimorar a escrita.

��Aprender procedimentos de escritor.

��Refletir sobre a escrita dos colegas e analisar para sugerir as mudanças, co-
locando em ação, dessa forma, os próprios conhecimentos sobre a escrita.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Materiais necessários: legendas produzidas pelos alunos.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Para esta atividade é necessário que você já tenha lido todas as legendas e 
anotado o que poderá problematizar com os alunos, por exemplo, palavras 
escritas de forma não convencional.
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��Organize duplas de alunos com hipóteses de escritas próximas.

��Esta revisão não implicará a correção de todas as palavras, apenas daque-
las que os alunos podem consultar em seu material (os textos utilizados 
durante o estudo).

��Devolva os textos aos alunos e proponha que, em duplas, releiam as legen-
das produzidas anteriormente. Em seguida, questione-os sobre a escrita de 
algumas palavras. Você pode circular entre as duplas e fazer intervenções 
como estas:

 J Leiam a legenda para mim?

 J Vocês escreveram a palavra ALIMENTAÇÃO. Onde está essa palavra? 
Comparem o modo como vocês escreveram com as fichas técnicas dos 
animais, onde essa palavra aparece.

��Você poderá chamar a atenção para as palavras que forem frequentes nas 
fichas técnicas ou nos outros textos lidos, palavras essas que também pode-
rão ser indicadas para que os alunos observem o modo como são escritas.

��Peça a ajuda dos próprios alunos para localizar as palavras escritas em suas 
legendas. Além disso, ajude-os na busca dos textos que serão usados para 
consulta da escrita correta dessas palavras.

aTIvIDaDE 8C – RODa DE CONvERsa:  
O QUE é Uma ExpOsIÇÃO?

objetivos

��Familiarizar-se com a exposição a partir de pesquisa.

��Falar no grupo, respeitando o outro.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: material referente a algumas exposições.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Perguntar para a turma se alguém já foi a alguma exposição. O que imaginam 
que tem? Como pode ser organizada?   

��Deixar que o grupo faça comentários e registrar. Explicar que farão uma ex-
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posição com todo material pesquisado e trabalhado ao longo do projeto ma-
ta atlântica,  mas para isso, irão conhecer um pouco mais sobre a situação 
de expor trabalhos, assim como a importância das legendas nos diferentes 
objetos e imagens expostos. 

��Faça os combinados para a exploração do material ou visita virtual a uma 
exposição.

��Faça uma lista coletiva relacionando o que deverão observar na exposição. 
Para isso você poderá ajudá-los fazendo perguntas do tipo: como os objetos 
estão dispostos? Onde ficam as legendas e como estão escritas?  Como são 
os murais? Há enfeites? Quais tipos? O que está exposto?                                                 

aTIvIDaDE 8D – EsCOLHa, ILUsTRaÇÃO 
DE LEgENDa E pREpaRaÇÃO DO mURaL

objetivos

��Iniciar a elaboração do mural a partir da escolha de legendas que serão uti-
lizadas.

��Ilustrar legendas que serão expostas no mural.

Planejamento

��Organização do grupo: primeiro, coletivamente e, depois, individualmente.

��Materiais necessários: todas as legendas produzidas ao longo do projeto.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

encaminhamento

��Explique aos alunos que neste momento será feita a escolha de legendas 
que comporão o mural do final do projeto. Apresente aos alunos todas as 
legendas já produzidas.

��Retome o tema tratado em cada uma e faça a leitura para que os alunos 
possam recordar o seu teor.

��Promova uma votação para seleção de quais legendas serão expostas no 
mural. É importante que seja escolhida, no mínimo, uma legenda por aluno.

��Distribua aos alunos para que possam fazer a ilustração das legendas.

��Em outra aula, organize com os alunos o mural com as ilustrações acom-
panhadas das legendas e outros textos escritos pelos alunos. Esse mural 
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deve permanecer na classe para servir de apoio à preparação dos pequenos 
seminários e posteriormente será exposto para a leitura dos outros alunos 
da escola.

Etapa 9

Planejar, organizar e participar 
de um seminário

aTIvIDaDE 9a – ORgaNIzaNDO  
O sEmINÁRIO

objetivos

��Decidir o que será exposto e quem ficará responsável pela parte.

��Preparar a apresentação que finalizará o projeto de modo que se exponha 
perante os colegas.

��Ouvir a opinião dos colegas sobre a melhor forma de explicar a legenda es-
colhida.

Planejamento

��Organização do grupo: no coletivo, e, no segundo momento, em duplas pró-
ximas ao material que irá expor.

��Material necessário: material referente a algumas exposições.

��Duração aproximada: duas a três aulas de 50 minutos.

encaminhamento

��Converse com os alunos sobre o material exposto e as pessoas que visita-
rão o seminário (alunos de outros anos). Deixe que os alunos observem as 
imagens e textos e leia para eles algumas informações de forma que esco-
lham o que querem comentar.

��Explique-lhes que o ensaio será em dois ou três dias para que todos possam 
falar e ouvir as dicas dos colegas para melhorar a apresentação.
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��Proceda ao ensaio, organizando a sala para acompanhar a apresentação e 
fazer sugestões aos expositores.

��Nesta situação, terão de elaborar pequenos textos orais sobre os animais. Ao 
fazerem isso, os alunos têm como desafio comunicar algumas das informações, 
aprendidas durante o estudo, para alunos de outro ano. É uma situação em 
que será preciso utilizar a fala num registro mais formal (diferente da conversa 
cotidiana), uma vez que se trata de veicular conhecimentos construídos ao lon-
go de um estudo para uma audiência que não teve acesso a esse conteúdo.

��É preciso que você combine com os professores das outras classes o melhor 
dia e horário para essa apresentação. Sugerimos que você monte duplas de 
alunos e que cada dupla se encarregue de abordar informações sobre um 
dos animais estudados.

��Agrupe essas duplas, de modo a incluir todos os animais (em todos os gru-
pos, haverá uma dupla que se encarregará de expor informações sobre cada 
um dos animais estudados). Cada um desses grupos apresentará suas in-
formações para uma classe diferente. Você deverá combinar a apresentação 
previamente com vários professores. É interessante que os alunos se encar-
reguem de compartilhar o estudo com os alunos mais novos, pois para eles 
será uma amostra do que estudarão quando chegarem ao 4º ano.

��Explique o que será feito, o dia e a hora da apresentação, e para quem os 
alunos se apresentarão. Em seguida, converse sobre a importância de se 
prepararem antes para saber bem o assunto sobre o qual falarão e para 
buscarem a linguagem adequada para explicar aquilo que querem comunicar.

��Na atividade 8A foram definidos os animais. As duplas se reúnem então pa-
ra escolher as informações que serão veiculadas nos pequenos seminários. 
Limite essas informações em duas ou três curiosidades, dentre aquelas es-
tudadas nos textos. Se necessário, os alunos podem voltar a ler o material 
usado no estudo e consultar o mural montado, com os textos de divulgação 
científica e as legendas produzidas pela classe (é importante que você pos-
sa ajudá-los nessa leitura).

��Quando decidirem as informações que serão veiculadas, peça aos alunos 
que compartilhem essa decisão com os demais. Nesse momento, você 
e os outros colegas podem complementar ou tornar mais precisas as 
informações escolhidas. Como as apresentações ocorrerão em classes 
diferentes, não há problema se duplas responsáveis pelo mesmo animal 
repetirem suas informações.

��Definidas as informações, é interessante que cada dupla produza ilustra-
ções relacionadas àquilo que será apresentado. As ilustrações, nesse caso, 
servirão como apoio visual para as informações veiculadas oralmente: tanto 
para quem expõe, pois ajuda a lembrar, como para quem assiste, pois terá 
outra via de acesso ao conteúdo. Como serão apresentadas para uma clas-
se, é importante que essas ilustrações sejam grandes (use folhas de papel 
pardo como suporte).
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na aula de hoje, vocês vão começar a preparação de um pequeno seminário em 
que vão contar, para alunos de outra série, informações sobre um dos animais 
estudados no projeto.

Para isso, o(a) professor(a) organizará as duplas.

Você e seu colega se encarregarão de expor algumas curiosidades sobre um dos 
animais da mata atlântica que estudamos.

Assinale o animal sobre o qual vocês falarão:

 MICO-LEÃO-DOURADO

 ONÇA-PINTADA

 SUÇUARANA

 JAGUATIRICA

 TUCANO-DE-BICO-VERDE

 PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA

 JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO

Em seguida, você e seu colega vão relembrar as informações sobre esse ani- 
mal. Para isso, que tal reler o material que foi usado no estudo? Vocês também 
podem consultar o mural em que foram afixados os textos e as legendas.

Escolham as informações que considerarem mais interessantes e façam ilustra-
ções para elas. Depois disso, vocês vão contar aos colegas essas informações.

Quando vocês se apresentarem para os colegas de outra classe, as ilustrações 
servirão para ajudar a lembrar das informações. Para os que estiverem assistin-
do, elas contribuirão para que compreendam melhor aquilo que vocês explicarão.

Façam desenhos grandes, que possam ser vistos por todos, de todos os lugares 
da classe que será visitada.
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aTIvIDaDE 9B – ENsaIO paRa 
apREsENTaÇÃO DO sEmINÁRIO

objetivos

��Familiarizar-se com o assunto que irá apresentar no dia do seminário.

��Preparar a apresentação que finalizará o projeto de modo que se exponha 
perante os colegas.

��Ouvir a opinião dos colegas sobre a melhor forma de explicar a legenda es-
colhida.

Planejamento

��Organização do grupo: em grupos.

��Materiais necessários: mural do seminário e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes que os alunos se apresentem aos colegas de outra classe, é impor-
tante que realizem alguns ensaios, tanto para buscarem a melhor forma de 
organizar a informação, de forma que fique clara, quanto para se colocarem 
oralmente da melhor maneira: com o tom de voz adequado (alto o suficiente 
para que todos ouçam, sem que seja necessário gritar), em ritmo natural, 
evitando falar muito rápido, pois isso compromete a compreensão.

��Nesta aula, eles trabalharão em grupos menores, em que todos se apresen-
tarão para a mesma classe. Espera-se que, neste momento, os alunos com-
binem uma ordem para apresentar as informações sobre cada animal, e que 
um colabore com o outro, buscando a melhor forma de expor cada informação.

��Em seguida, proponha que os grupos se apresentem para toda a turma. O ob-
jetivo é que todos os colegas possam fazer sugestões para aprimorar a apre-
sentação de cada um. É importante que tais sugestões sejam entendidas como 
contribuições para melhorar a fala de cada um. Isso significa que o respeito 
pela produção do colega deve ser uma preocupação de destaque para todos.

��Após a apresentação de cada grupo, peça que os demais avaliem os pontos 
positivos (aquilo que já está bom na fala dos colegas) e aquilo que poderia 
ser aprimorado. Na Coletânea de Atividades, incluímos alguns critérios para 
avaliar a qualidade das apresentações, pois interferem diretamente na pos-
sibilidade de prender a atenção da audiência. Referem-se à clareza da infor-
mação apresentada e às boas condições da emissão oral.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na aula de hoje faremos os ensaios para as apresentações sobre os animais da 
mata atlântica.

O(A) professor(a) formará grupos e, em todos eles, haverá uma dupla que exporá 
informações sobre cada um dos animais que estudamos no projeto.

Quando vocês estiverem nos grupos, combinem uma ordem para a apresenta- 
ção. Cada um de vocês se encarregará de expor uma curiosidade sobre um dos 
animais e poderá contar com as ilustrações produzidas na aula anterior para 
apoiar sua fala. Façam alguns ensaios entre vocês.

Quando todos estiverem prontos, o(a) professor(a) organizará um ensaio geral 
para a classe. Você assistirá a seus colegas e poderá dar sugestões para que 
melhorem suas apresentações. Observe se eles:

j Falam numa altura que todos possam ouvir.

j Não falam rápido demais, procurando pronunciar claramente cada palavra.

j Explicam de forma que todos possam compreender a informação.

j  Utilizam uma linguagem adequada, com alguns termos da linguagem dos textos 
científicos.

Seus colegas também farão sugestões para que você aprimore o modo como 
apresenta sua curiosidade.

aTIvIDaDE 9C – sEmINÁRIO

objetivo

��Participar de um evento organizado pelos próprios alunos assumindo os pa-

péis de expositor e de participante.

Planejamento

��Organização do grupo: os alunos deverão ser organizados em grupos, con-

forme o ensaio. 
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�� Materiais necessários: toda a exposição organizada, papel e lápis, além de 
câmeras fotográficas para o registro.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Os alunos irão apresentar as informações a partir do que foi organizado no 
ensaio e garantir que exista uma interação com os alunos das outras turmas. 
No caso de surgirem dúvidas é importante que os alunos possam responder 
de forma clara ao que lhes foi solicitado.

��Chegou o momento das apresentações em outras classes. A organização 
dessa atividade é importante. Procure combinar com antecedência as clas-
ses que receberão cada grupo de alunos. Além disso, oriente-os a incluir 
uma fala breve sobre o estudo realizado, para que os colegas que estiverem 
assistindo possam compreender que a referida apresentação é fruto de um 
trabalho realizado ao longo de um período razoavelmente longo.

��Procure encorajar os mais inseguros, se necessário ficando a seu lado, aju-
dando-os a lembrar de sua fala. Como você não poderá estar em todas as 
classes, oriente os grupos a ajudar os colegas que, no momento de falar, 
não se sentirem à vontade. Nesse momento, é muito importante conversar 
com os alunos sobre o significado do trabalho em grupo, da responsabilidade 
compartilhada entre todos para que a apresentação seja melhor.

Etapa 10

Finalização do projeto e exposição 
do mural 

aTIvIDaDE 10 – pRODUÇÃO DE Um 
CONvITE paRa DIvULgaR O mURaL

objetivo

��Planejar a escrita de um convite para divulgar a exposição dos textos no mural.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.
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��Materiais necessários: toda a exposição organizada, papel e lápis, além de 
câmeras fotográficas para o registro.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Converse com os alunos sobre a importância de produzirem coletivamente 
um convite que será entregue para a comunidade escolar, a fim de divulgar 
a finalização do projeto e o mural.

�� Antes que decidam o texto, levante quais informações ele precisa conter, 
especialmente o motivo do convite e a data e horário em que o mural pode-
rá ser visitado.

��Os alunos vão combinar previamente o texto, garantindo as informações aci-
ma. Quando estiver combinado, anote imediatamente o texto num caderno 
para que você possa recorrer a ele para ajudar os alunos que esquecerem 
o que precisam escrever.

��Em seguida, forme as duplas, distribua papéis em branco e proponha a escrita 
do que foi combinado. Nessa situação, os alunos escreverão segundo suas 
hipóteses de escrita, do melhor jeito que conseguirem. É importante que sai-
bam bem o texto, pois isso facilitará no momento da escrita. Dê tempo para 
que eles discutam entre si e entrem em acordo quanto às letras que vão usar.

��Como não escreverão convencionalmente, providencie cópias reduzidas do 
texto combinado para colar abaixo da produção deles, como uma legenda. 
Assim, ao mesmo tempo em que valoriza o que os alunos escreveram, pois 
estão escrevendo do seu jeito, você garante que a mensagem chegue a seus 
destinatários.

��Além dos pais, é importante entregar o convite às diferentes turmas da esco-
la, aos funcionários dos vários setores, aos professores, diretor, vice-diretor 
e coordenadores. Você pode providenciar varias cópias do texto citado para 
serem entregues aos pais.
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SeQuência didáTica 

Jogos e brincadeiras
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Jogos e brincadeiras

Nesta sequência didática os alunos participarão de situações para acompanhar 
uma leitura e ler por si mesmos (em duplas e pequenos grupos) os textos instrucio-
nais que ensinam variados jogos de regras. Nesse contexto, além da leitura, eles 
serão desafiados a comparar diferentes jogos, recomendar brincadeiras aprendidas 
para os colegas de outra classe, por meio de ditado ao professor, uma brincadeira 
aprendida com um funcionário da escola, e várias outras situações envolvendo a 
leitura e a produção de textos.

Para que essas leituras tenham sentido, estão previstos momentos em que 
os alunos realizam as brincadeiras aprendidas. Isso, com certeza, enriquecerá 
o repertório de jogos conhecidos dos alunos, o que, indiretamente, contribuirá 
para que ampliem suas opções no tempo livre (intervalo, horário de entrada ou 
saída das aulas).

Quadro de organização da sequência didática

Etapas Atividades

Etapa 1 – Conhecendo brincadeiras

Atividade 1A – Leitura de sumário e escolha 
de brincadeira/jogo.
Atividade 1B – Escolha de jogo/brincadeira 
conhecido e comparação de regras.
Atividade 1C – Escolha de jogo/brincadeira 
desconhecido.
Atividade 1D – Escolha de jogo/brincadeira.

Etapa 2 – Pesquisando jogos/
brincadeiras

Atividade 2A – Entrevista de funcionários.
Atividade 2B – Convite para um funcionário.
Atividade 2C – Ditado ao professor de 
brincadeira aprendida.

Etapa 3 – Ampliando a autonomia
Atividade 3A – Leitura de jogo/brincadeira I.
Atividade 3B – Leitura de jogo/brincadeira II.
Atividade 3C – Leitura de jogo/brincadeira III.

Etapa 4 – Recomendando jogo/ 
brincadeira

Atividade 4 – Escrita de recomendação.
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Etapa 1

conhecendo brincadeiras

aTIvIDaDE 1a – LEITURa DE sUmÁRIO  
E EsCOLHa DE BRINCaDEIRa/jOgO

objetivos

��Participar de uma situação de leitura do sumário de um livro.

��Incentivar a autonomia leitora.

��Aprender uma nova brincadeira/jogo a partir de escolha coletiva.

��Participar de uma situação de leitura em um contexto social.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Explique aos alunos sobre o início do trabalho e explore o sumário do Livro 

de Textos do Aluno, com as diferentes partes em que está organizado. É 

interessante que você leia cada uma dessas partes e pergunte, após essa 

leitura, que tipo de texto os alunos imaginam que há em cada uma delas.

��Após ouvir os palpites dos alunos, explique os tipos de textos que constam 

em cada uma: os textos em versos, na primeira, que englobam poemas, qua-

drinhas, parlendas e trava-línguas; as narrativas, na segunda, com contos, 

fábulas e lendas e mitos; os textos instrucionais ou científicos na terceira, 

tanto os de divulgação científica e biografias quanto os instrucionais: as re-

ceitas e regras de jogos. Na nossa sequência, leremos especialmente os 

textos com instruções para aprender a jogar.

��Sugerimos que essa exploração do sumário seja realizada cuidadosamente, 

pois esse é um texto interessante, por permitir que os alunos antecipem o 

conteúdo do livro, por ser um tipo de texto que os alunos podem aprender a 
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utilizar e, por fim, por permitir explorar a leitura para que aprendam a ler me-
lhor, já que, sendo organizado como uma lista, não é complexo do ponto de 
vista sintático, podendo ser lido com maior autonomia mesmo que o domínio 
do sistema alfabético ainda esteja se consolidando.

��Ao chegar à parte do sumário reservada aos jogos/brincadeiras, deixe que os 
alunos com escritas alfabéticas se dediquem à leitura de cada um dos itens, 
enquanto aqueles que ainda não escrevem alfabeticamente se dedicam a 
buscar alguns jogos/brincadeiras sugeridos por você. Para que realizem essa 
localização, é necessário que se apoiem em índices gráficos relacionados às 
letras (especialmente a primeira ou última letra).

��Após dar um tempo para que os alunos leiam sozinhos, proponha então a 
leitura compartilhada de cada um dos jogos/brincadeiras, de forma que to-
dos saibam quantos e quais jogos/brincadeiras estão no livro. Ao questionar 
sobre os jogos/brincadeiras já conhecidos, espera-se fazer uma ponte entre 
os conhecimentos dos alunos e a lista apresentada.

��Finalmente, você pode propor que os alunos escolham um jogo/brincadeira 
que será localizado no livro a partir da página indicada no sumário. É preciso 
que você leia as regras e, a cada uma, certifique-se que os alunos a com-
preenderam, sugerindo que expliquem novamente, com as palavras deles, 
aquilo que foi lido. 

��O final da aula é dedicado ao jogo/brincadeira e à avaliação deste. No mo-
mento do jogo/brincadeira, especialmente se for encaminhado ao ar livre, 
leve um ou dois livros, para o caso de surgirem dúvidas e ser necessário 
uma nova consulta às regras.

��Para finalizar a aula, anote o nome do jogo/brincadeira num cartaz que de-
verá ficar afixado na classe.

aTIvIDaDE 1B – EsCOLHa DE jOgO/
BRINCaDEIRa CONHECIDO E 
COmpaRaÇÃO DE REgRas

objetivos

��Participar de uma situação de leitura do sumário de um livro.

��Incentivar a autonomia leitora.

��Escolher dentre uma lista um jogo/brincadeira conhecida pela turma.

��Comparar duas regras de jogos/brincadeiras.
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Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Nesta aula, dedicada aos jogos e brincadeiras, os alunos escolherão um dos 

jogos do sumário que já seja conhecido por eles (ou por um número signi-

ficativo deles) e compararão as regras dos dois jogos/brincadeiras (desta 

aula e da anterior).

��Antes da escolha, proponha que leiam novamente o sumário do Livro de Textos 

do Aluno (apenas a parte dedicada aos jogos e brincadeiras). Após a leitura, 

terão que escolher um dos jogos/brincadeiras que já conhecem.

��Para proceder à comparação das regras, é interessante que você leia o texto 

todo sem interromper e, em seguida, faça uma nova leitura em que ocorram 

pausas após a apresentação de cada regra. 

��Nessas pausas, proponha aos alunos que digam se essa regra vale para o 

jogo que conhecem, e, caso não seja igual, um aluno será escolhido para 

descrever a diferença entre as regras.

aTIvIDaDE 1C – EsCOLHa DE jOgO/
BRINCaDEIRa DEsCONHECIDO

objetivos

��Incentivar a autonomia leitora.

��Aprender um novo jogo/brincadeira.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.
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encaminhamentos

��Escolha com os alunos um jogo/brincadeira novo, desconhecido da turma, 
para que possam aprender e brincar.

��Antes de iniciar a leitura do jogo escolhido, peça às crianças que voltem ao 
sumário do Livro de Textos do Aluno e localizem a página em que está um 
jogo, por exemplo, “Guerra das bolas”. 

��Explique-lhes que esse é um jogo novo a ser aprendido e que eles devem 
acompanhar sua leitura. 

��Leia o texto todo em voz alta, sem interrupções, e, no final, volte ao princípio, 
relendo e discutindo cada trecho para garantir que todos compreendam as 
regras. Se puder, faça o desenho do campo, dos jogadores e bolas em posi-
ção, simulando uma situação real de jogo.

��Depois de terem jogado, é importante avaliar se as informações lidas antes 
foram suficientes para que pudessem jogar e se houve alguma dificuldade 
não prevista.

aTIvIDaDE 1D – EsCOLHa DE jOgO/
BRINCaDEIRa

objetivos

��Incentivar a autonomia leitora.

��Aprender um novo jogo/brincadeira.

��Escolha de um jogo/brincadeira a partir da leitura do sumário.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes da escolha, proponha que leiam novamente o sumário do Livro de Tex-
tos do Aluno (apenas a parte dedicada aos jogos e brincadeiras). 
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�� A seguir, terão que escolher um dos jogos/brincadeiras para brincar, mas 
cada aluno que sugerir deve justificar sua escolha: já brincou e gostou, ficou 
curioso em virtude do título, ouviu dizer que o jogo é legal etc.

��Para a leitura das regras, é interessante que você leia o texto todo sem in-
terrupção e, em seguida, faça uma leitura em que ocorram pausas após a 
apresentação de cada regra. Nessas pausas, proponha aos alunos que in-
formem se compreenderam a regra e expliquem como isso ocorrerá no jogo. 
Fundamentar a explicação do jogo com desenhos e esquemas é um recurso 
para garantir a compreensão do que foi lido.

��Após o jogo/brincadeira, é interessante propor aos alunos a discussão sobre 
o funcionamento deste e as dificuldades encontradas enquanto eles jogavam.

Etapa 2

Pesquisando jogos/brincadeiras

aTIvIDaDE 2a – ENTREvIsTa  
DE FUNCIONÁRIOs

objetivos

��Ouvir atentamente as explicações e informações fornecidas pelo entrevistado, 
assim como formular perguntas e fazer comentários sobre o tema tratado.

��Ampliar o conhecimento sobre brincadeiras.

Planejamento

��Organização do grupo: grupos de, no máximo, quatro alunos.

��Material necessário: papel com perguntas anotadas.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Antes da escolha, proponha que leiam novamente o índice do Livro de Textos 
do Aluno (apenas a parte dedicada aos jogos e brincadeiras). 

��Oriente-os sobre a entrevista que será feita e organize os alunos em grupos 
de, no máximo, quatro alunos para que escolham o entrevistado e elaborem 
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questões que serão utilizadas, assim como conhecer alguns dados sobre o 
entrevistado – nome, função que ocupa na escola, idade e onde passou a 
infância.

��Para a escolha das perguntas, você coordenará a conversa.  É preciso pensar 
em duas ou três perguntas para conhecer melhor as brincadeiras de infância 
dos entrevistados.

��Os alunos irão conversar com os funcionários da escola para saber quais brin-
cadeiras haviam quando eles eram crianças e quais eram as preferidas deles.

aTIvIDaDE 2B – CONvITE paRa  
Um FUNCIONÁRIO

objetivos

��Ouvir atentamente as explicações e informações fornecidas pelo entrevistado, 
assim como formular perguntas e fazer comentários sobre o tema tratado.

��Ampliar o conhecimento sobre brincadeiras.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Sugerimos que você convide um dos funcionários entrevistados para que en-
sine uma brincadeira aos alunos. 

��Antes da aula, porém, explique para a classe a importância de todos se man-
terem atentos para compreender as regras e poder realizar a brincadeira. 

��Estabeleça também com os alunos e com o convidado o melhor momento para 
colocar as dúvidas, se a cada regra informada ou ao término da explicação. 
Esta é uma situação muito interessante voltada para o desenvolvimento da 
linguagem oral. Nela, os alunos têm a oportunidade de aprender a ocupar o 
lugar de ouvintes para seguir instruções que, organizadas, permitam realizar 
algo (no caso, jogar).

��A brincadeira escolhida pode envolver um jogo já conhecido ou algum novo. 
No primeiro caso, é importante que os alunos acompanhem a explicação do 
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convidado e, ao mesmo tempo, comparem as regras apresentadas com aque-
las que conhecem.  É comum que uma mesma brincadeira apresente regras 
diferentes, especialmente por sofrerem modificações ao longo do tempo. 
Nessa situação, oriente os alunos a ouvir, comparar e, no momento do jogo, 
colocar em prática as regras trazidas pelo convidado.

��Explicado o jogo, compreendidas as regras, esclarecidas as dúvidas, é o mo-
mento de brincar. O convidado poderá participar da brincadeira, mas, caso 
não seja possível, seria interessante que acompanhasse parte de sua reali-
zação, para esclarecer eventuais dúvidas.

��Terminada a brincadeira, proponha aos alunos que façam uma avaliação: se 
as regras foram observadas, se a brincadeira deu certo e, no caso de já ser 
conhecida, se as regras apresentadas pelo convidado possibilitaram novos 
desafios em relação à versão já conhecida.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na aula dedicada a essa sequência, a turma pesquisou as brincadeiras predile-
tas dos funcionários da escola. Na aula de hoje, vocês receberão um dos entre-
vistados para que ele ensine uma das brincadeiras de sua infância.

Anote na linha abaixo o nome da pessoa que vai ensinar a brincadeira:

Qual é o nome da brincadeira?

O jogo será explicado pelo convidado. Fique bem atento para entender as regras. 
Anote uma das regras nas linhas abaixo.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   282 05/11/14   17:27



283RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

aTIvIDaDE 2C – DITaDO aO  
pROFEssOR DE BRINCaDEIRa 

apRENDIDa

objetivos

��Escrever, por meio do ditado ao professor, a brincadeira aprendida.

��Considerar o ritmo do ditado com foco na linguagem escrita.

��Utilizar comportamentos de escritor, planejando o que vai escrever e revisar 
o que foi escrito.

Planejamento

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: giz/canetão e lousa.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Explique aos alunos que ensinarão para outra classe a brincadeira aprendida 

e farão isso, por meio de um texto, que será ditado para que você escreva. 

É importante considerar que, mesmo que as crianças já dominem a escri-

ta, o encaminhamento de produzir coletivamente um texto, contando com o 

professor como escriba, continua sendo uma proposta interessante pelos 

seguintes motivos:

1. A partir dessa situação, os alunos precisam refletir sobre a linguagem mais 

adequada para se expressar. No caso dessa proposta, em que elaborarão um 

texto instrucional, é importante que os alunos compartilhem ideias sobre co-

mo organizar o texto e a melhor forma de explicar cada uma de suas partes. 

Compor uma regra de jogo/brincadeira não é tarefa simples. Por essa razão, 

a troca entre os alunos é produtiva, pois permite que cada um aprenda com 

os colegas e com as intervenções do professor.

2. Enquanto você escreve, os alunos têm a oportunidade de observar algu- 

mas características da escrita que ainda não são dominadas por eles: os 

espaços entre as palavras, os sinais de pontuação que você utiliza, as mu-

danças de linha indicando inícios de novos parágrafos.
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3. Os alunos acompanham as dificuldades e problemas que você enfrenta 

ao escrever, desde dúvidas ortográficas, que podem ser compartilhadas com 

eles, até dificuldades relacionadas aos aspectos discursivos (que palavra usar 

no lugar de outra para evitar repetições, o que escrever primeiro para que o 

texto fique mais claro etc.).

��Esse texto deverá ser escrito em um papel grande, que será afixado na lousa 

ou na parede, para que todos possam acompanhar sua escrita.

��É importante que, a todo momento, você esclareça suas decisões. Por exem-

plo: “Agora vou escrever o título. Vou escrevê-lo no centro da página para que 

fique destacado do resto do texto”, “Vou iniciar outro parágrafo” etc.

��É interessante que os alunos pensem em mais de uma forma de elaborar 

cada passagem do texto. Assim, poderão observar as diferentes possibili-

dades que a linguagem escrita tem para exprimir um mesmo conteúdo. Se 

tiverem duas redações explicando as regras do mesmo jogo, eles devem es-

colher a mais adequada.

��À medida que o texto avança, é interessante que você proponha pausas 

para reler o que foi escrito até o momento. Essas pausas servem para 

avaliar a clareza do texto até aquele ponto e resolver problemas como os 

assinalados. No final da produção, o texto passará por uma última releitu-

ra, visando a detectar problemas e aprimorá-lo, sempre com as sugestões 

dos alunos.

��Após essa elaboração, o texto poderá ser enviado à classe dos colegas de 

outra turma, para que também aprendam a brincadeira.

Etapa 3

Ampliando a autonomia

aTIvIDaDE 3a – LEITURa  DE jOgO/
BRINCaDEIRa I

objetivos

��Incentivar a autonomia leitora.

��Aprender um novo jogo/brincadeira.

��Escolha de um jogo/brincadeira a partir da leitura do sumário.
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Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Nesta aula, voltaremos a trabalhar com os jogos que constam no Livro de 

Textos do Aluno.

��A aula é semelhante à que foi proposta anteriormente: os alunos escolherão 

um dos jogos conhecidos por eles (ou por um número significativo de alunos) 

e compararão as regras.

��Uma variação é que, nesta proposta, os alunos vão ler individualmente as 

brincadeiras que aparecem no sumário e, num primeiro momento, marcarão 

as que já são conhecidas.

��Agrupe os que ainda não dominam o funcionamento do sistema de escrita. 

Para eles você pode dizer o nome de uma brincadeira, propor que a localizem 

no índice (não diga os títulos na mesma ordem do índice, para que tenham 

um bom desafio de leitura) e questionar se já a conhecem. Somente marca-

rão as conhecidas.

��Para proceder à comparação das regras, é interessante que você leia o 

texto todo sem interromper e, em seguida, faça uma leitura em que ocor-

ram pausas após a apresentação de cada regra. Nessas pausas, propo-

nha que os alunos digam se essa regra vale para o jogo que conhecem e, 

caso não seja igual, um aluno será escolhido para descrever a diferença 

entre as regras.

��Proceda assim até o final da leitura. Por fim, recupere oralmente as regras e 

proponha a brincadeira considerando a versão do livro, pois precisam expe-

rimentá-la para escolher qual das duas é mais divertida.

��Após a brincadeira, é interessante propor a discussão sobre o funcionamen-

to do jogo da forma como brincaram e se consideram que a versão anterior, 

que já conheciam, era melhor.
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aTIvIDaDE 3B – LEITURa DE jOgO/
BRINCaDEIRa II

objetivos

��Incentivar a autonomia leitora.

��Aprender um novo jogo.

Planejamento

��Organização do grupo: grupos de, no máximo, quatro alunos.

��Materiais necessários: Livro de Textos do Aluno e baralhos em número sufi-

ciente para classe (um para cada quarteto).

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Faça grupos com quatro alunos de modo a garantir que em cada grupo haja 

pelo menos uma criança que leia com maior autonomia. Agrupe os alunos que 

não dominam o sistema alfabético de escrita para que trabalhem com você.

��Oriente os alunos a lerem os quatro títulos de jogos de cartas para crianças 

que estão no sumário e, em seguida, que escolham um dos jogos. Eles de-

verão ler as regras para aprender como se joga. Para facilitar essa tarefa, 

deverão ler cada uma das regras e discutir o que compreenderam antes de 

passar para a próxima.

��Para as crianças que não dominam o sistema alfabético de escrita, indique, 

no sumário, a parte em que estão os jogos de cartas para crianças. Diga um 

dos títulos (não siga a ordem em que eles estão escritos) e proponha que os 

alunos o localizem. Quando souberem todos os títulos e onde se encontram 

escritos, deverão escolher um e ir à página correspondente.

��Ainda com as crianças que não leem convencionalmente, peça para lerem o 

título do jogo, indicando cada palavra. 

��Em seguida, leia cada uma das regras e oriente-as a seguir, em seus livros, 

a leitura em voz alta que você realizará. 

��Para cada regra, proponha a discussão do que compreenderam. Do mesmo 

modo que ocorre nos demais grupos.

��Após a leitura os alunos devem começar a jogar.
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aTIvIDaDE 3C – LEITURa DE jOgO/
BRINCaDEIRa III

objetivo

��Incentivar a autonomia leitora.

Planejamento

��Organização do grupo: duplas.

��Material necessário: Livro de Textos do Aluno.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamentos

��Selecione um dos jogos/brincadeiras que se encontram no Livro de Textos 

do Aluno. No caso de jogos/brincadeiras que tenham variações, proponha 

aos alunos que leiam, em duplas, apenas os primeiros campos, deixando as 

variações para uma outra ocasião. 

��Oriente para que a cada regra lida eles parem e conversem sobre o que 

compreenderam. Um deles lerá em voz alta enquanto o outro acompanha. 

��Essa situação se inverte ao final de cada regra lida.

��Quando terminarem, é importante que você retome o que compreenderam. 

Nesse momento, leia a primeira regra e peça aos alunos que a expliquem.

Etapa 4

Recomendando jogo/brincadeira

aTIvIDaDE 4 – EsCRITa DE 
RECOmENDaÇÃO

objetivo

��Recomendar um jogo/brincadeira a fim de despertar a curiosidade do leitor.
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Planejamento

��Organização do grupo: em um primeiro momento, coletivamente, depois, em 
duplas.

��Materiais necessários: Livro de Textos do Aluno e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: quatro aulas de 50 minutos.

encaminhamentos

��Como costuma ser um texto curto, sugerimos a escrita de duas recomenda-
ções: uma será produzida pela classe toda e ditada para que você escreva 
(ditado ao professor). Isso permitirá que alunos se aproximem desse texto 
e construam um modelo que poderá auxiliá-los no momento da segunda pro-
dução, mais autônoma, em que trabalharão em duplas.

��Combine com o professor de outra turma o envio das recomendações escritas 
por seus alunos. É importante que as crianças que receberão as dicas de jo-
gos/brincadeiras tenham acesso ao Livro de Textos do Aluno, onde se encon-
tram as regras, para que também possam brincar (se não contarem com esse 
material, estipule um dia para emprestar os livros de seus alunos).

��É necessário também que, antes da primeira elaboração, os alunos saibam, 
de modo geral, que tipo de informação deve constar no texto. Algumas di-
cas foram sugeridas no encaminhamento da atividade, no Material do Aluno.

Para o primeiro texto, proceda como nas demais produções de ditado ao 
professor:

1. Escolher a brincadeira/jogo.

2.  Escolher o título, o qual deve despertar a vontade do leitor de conhecer a 
brincadeira/jogo.

3.  Combinar as informações (o nome do jogo, se é uma brincadeira que de-
manda um espaço amplo ou não, quantos jogadores participam, quais ob-
jetos são necessários, qual o objetivo e por que foi escolhido pela turma).

4.  Para cada informação, pedir aos alunos que pensem na melhor forma de 
expressá-la. É interessante que mais de um aluno faça sugestões e a clas-
se escolha a que julgar mais interessante.

5.  Ao finalizar o texto, releia-o para que todos avaliem se está adequado, 
se faltam informações, se cumpre o propósito de despertar o desejo de 
aprender a nova brincadeira/novo jogo.

6. Fazer as alterações sugeridas pelas crianças a partir da leitura.

Para o segundo texto, os alunos serão organizados em duplas produtivas. 

Oriente-os a combinar o que e como escrever. 

Cada um escreverá em seu livro, mas os textos devem ficar iguais, de maneira 
que possam discutir sobre as palavras que serão empregadas para expressar 
cada uma das informações.
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��No final da produção, devem reler o que escreveram, de forma a analisar 
se o texto está completo e bem escrito, além de detectar erros de escrita.

��Você deve recolher os textos para assinalar as principais questões de escrita.

��Na próxima aula destinada à sequência de jogos e brincadeiras, os alunos 
farão a revisão ortográfica.

PARA SABER MAIS:

As recomendações (de livros, filmes brincadeira etc.) são textos breves que têm como 
objetivo despertar a curiosidade do leitor. Nesse sentido, aproxima-se da propaganda.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você já aprendeu muitos jogos que estão no Livro de Textos do Aluno. Que tal re-
comendar um deles para que outros colegas também sintam vontade de jogá-lo?

Hoje escreveremos duas “dicas de brincadeiras”: uma delas será elaborada pela 
classe toda e ditada para que o professor escreva. A segunda  será escrita por 
você e por um dos seus colegas.

1ª dica de brincadeira:
A classe toda escolherá um dos jogos que se encontra no Livro de Textos do Aluno.

O jogo escolhido será recomendado aos colegas de outra turma, na forma de 
uma dica de brincadeira.

Não esqueçam: nesse texto é preciso dizer o nome do jogo e dar algumas explica-
ções gerais. Não há necessidade de ensinar tudo (vocês podem falar sobre o mate-
rial, sobre o número de participantes e explicar também como se faz para ganhar o 
jogo). Escrevam, também, por que vocês gostaram do jogo.

2ª dica de brincadeira:
Você trabalhará em dupla. Como aconteceu com a escrita da primeira dica, 
converse com seu colega para escolher a brincadeira recomendada.

Agora vocês dois vão escrever, mas precisam usar as mesmas, as mesmís- 
simas palavras! Vocês devem discutir o que escrever e como fazer para que 
fique bem escrito.

Lembrem-se de que esse texto deve fazer com que os leitores sintam vontade 
de aprender a brincadeira.

Escreva a primeira versão do texto nestas linhas:

Ao terminar, é preciso reler para decidir se o texto ficou bem escrito, se faltam 
informações e se há erros.
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Crianças como você
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 Crianças como você

Nesse projeto, os alunos se dedicarão ao estudo do modo de vida de crianças 
que habitam diferentes regiões do planeta, a partir da leitura do livro Crianças como 
você, no qual as fotos que acompanham pequenos textos informativos dão um pa-
norama rico do modo como vive cada uma das crianças apresentadas. Essa intera-
ção da escrita e das imagens é particularmente importante para aqueles que estão 
no início da escolaridade, pois permite que tenham bons indícios para antecipar, a 
partir das imagens, o conteúdo dos textos.

Além de abordar o modo de vida de crianças de diversas culturas e de várias 
classes sociais, que pertencem a famílias organizadas de maneiras muito diferen-
tes, numa verdadeira celebração da diversidade da infância e de sua riqueza, o livro 
também permite ampliar o conhecimento dos alunos sobre os países e a localização 
nos diferentes continentes, abordando algumas características desses continentes 
e suas paisagens, o que dá espaço para uma abordagem integrada entre as práti-
cas de leitura, neste caso numa situação de estudo, e os conteúdos de geografia.

As etapas previstas no projeto incluem o estudo do modo de vida de crianças 
de diferentes países, anotações sobre aquilo que foi aprendido a respeito de cada 
uma, entrevistas com colegas para conhecer seu modo de vida e a produção de tex-
tos inspirados naqueles que foram lidos no livro. 

Produto final sugerido

Elaboração de um pequeno exemplar em que cada aluno se responsabilizará 
por escrever sobre o modo de vida de um colega, além de ilustrar sua produção.

Quadro de organização do projeto didático 

Etapas Atividades

Etapa 1 – Apresentação do projeto Atividade 1 – Conversa com os alunos.

Etapa 2 – Exploração do livro
Atividade 2A – Estudo coletivo sobre a 
história do livro.
Atividade 2B – Conhecendo os continentes.

Etapa 3 – Estudo coletivo I
Atividade 3 – Leitura compartilhada de um 
texto informativo.
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Etapa 4 – Leitura: Localizando 
informações

Atividade 4 – Localizando informações a 
partir da leitura de textos.

Etapa 5 – Estudo coletivo II 

Atividade 5A – Leitura: Conhecendo a vida de 
Celina.
Atividade 5B – Localizando informações de 
um texto.

Etapa 6 – Leitura de texto informativo I

Atividade 6A – Leitura para selecionar 
informações.
Atividade 6B – Ler para aprender um texto 
informativo I.
Atividade 6C – Ler para aprender um texto 
informativo II.

Etapa 7 – Leitura de texto informativo II
Atividade 7A – Leitura pelo aluno I.
Atividade 7B – Leitura em duplas – Bogna.
Atividade 7C – Leitura pelo aluno II.

Etapa 8 – Leitura de texto informativo III

Atividade 8A – Leitura para localizar 
informações I.
Atividade 8B – Ler para aprender um texto 
informativo III.
Atividade 8C – Ler para estudar.

Etapa 9 – Leitura de texto informativo IV

Atividade 9A – Ler para localizar informações II.
Atividade 9B – Ler para conhecer diferentes 
costumes.
Atividade 9C – Selecionar uma criança da 
Ásia a partir da leitura.

Etapa 10 – Oceania e Sudeste Asiático

Atividade 10A – Leitura compartilhada II.
Atividade 10B – Leitura compartilhada III.
Atividade 10C – Produzindo um Você Sabia 
Que...

Etapa 11 – Produzindo cartazes

Atividade 11A – Ler e selecionar as informações.
Atividade 11B –  Leitura em grupos.
Atividade 11C – Apresentando cartazes para 
os colegas.
Atividade 11D – Estudando em grupo.
Atividade 11E – Exposições dos cartazes.

Etapa 12 – Entrevista de um aluno da 
escola

Atividade 12A – Preparação da entrevista.
Atividade 12B – Realizando a entrevista.
Atividade 12C – Organizando as informações 
coletadas na entrevista.
Atividade 12D – Elaborando ilustrações e 
legendas.

Etapa 13 – Elaboração de um livro

Atividade 13A – Escrevendo sobre o colega.
Atividade 13B –  Sabendo um pouco mais 
sobre a vida do colega.
Atividade 13C – Revisão das produções.
Atividade 13D – Elaborando a capa do livro.

 Etapa 14 – Avaliação do percurso Atividade 14 – Avaliação do percurso.
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Etapa 1

Apresentação do projeto didático

aTIvIDaDE 1 – CONvERsa  
COm Os aLUNOs

objetivo 

��Desenvolver interesse e comprometimento com o projeto, aproximando os 
alunos do livro que será usado como base de estudo, sabendo o produto 
final que será produzido e a quem se destinará, bem como as etapas neces-
sárias para elaborar o produto final e o que aprenderão em cada uma delas.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você”, papel pardo ou outro para 
produzir um cartaz com as etapas do projeto.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Nessa atividade você conversará com a turma sobre o que será realizado no 
projeto, que textos serão lidos, qual será o produto final e a quem se desti-
nará. Além disso, também é interessante explicar o que os alunos poderão 
aprender nas diferentes etapas do projeto.

��A partir da exploração da capa, os alunos lerão, com sua ajuda, o título do 
livro e seus autores.

��Inicie a conversa explorando com os alunos a capa e contracapa, título, autor 
e ilustrador, isso se revela importante para que eles saibam o uso de livros 
(sejam de literatura ou destinados ao estudo), conceitos que fazem parte do 
mundo letrado. Ex. Qual o título? Observe as ilustrações. Sobre o que esse 
livro tratará? Por que você acha isso?

��Explique que vocês iniciarão a leitura do livro “Crianças como você” que trata 
sobre a apresentação de crianças de diferentes classes sociais, que moram 
em diferentes regiões do planeta, pertencentes a diferentes culturas e po-
vos, para conhecer seus modos de vida. Tanto a exploração da capa quan-
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to a do interior do livro têm a intenção de permitir aos alunos uma primeira 

aproximação do tema abordado. É interessante que você ajude os alunos a 

aproximarem-se desse tema. 

��No caso desse livro, em especial, a participação do Unicef na edição é apre-

sentada logo na capa. Sugerimos que você leia com os alunos esse pequeno 

texto e explique-lhes o que é e qual a importância desse órgão internacional. 

��Além de explorar o tema e a organização do livro, é importante aproveitar o 

momento para compartilhar a finalidade do estudo que será realizado e o 

produto final do projeto: estudar como vivem várias crianças apresentadas no 

livro para, no final, escreverem um livrinho parecido a respeito das crianças 

da classe, com informações sobre a vida delas.

��Anote as etapas num cartaz, que deverá ficar afixado na classe e servir para 

que todos acompanhem o andamento do trabalho, tenham a dimensão do 

que foi feito e do que falta fazer. É interessante combinar, também, um tem-

po para possível conclusão do trabalho e, no caso, organizar um cronograma, 

mesmo que não seja rígido.

Etapa 2

Exploração do livro

aTIvIDaDE 2a – EsTUDO COLETIvO 
sOBRE a HIsTÓRIa DO LIvRO

objetivos 

��Antecipar algumas informações sobre a organização do livro e seu tema.

��Compartilhar com os alunos a leitura do texto “Crianças no mundo”.

��Explorar as imagens da capa.

��Familiarizarem-se com os nomes dos cinco continentes.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: livro “Crianças como você”.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento 

��Inicie a leitura do texto “Crianças no mundo”, que introduz, de maneira convi-
dativa, a apresentação de cada uma das crianças. Além do texto, que pode dar 
margem a vários debates, em que os alunos podem se colocar, concordando 
ou não com os autores, que suscitam diversas hipóteses sobre o conteúdo 
do livro, é importante explorar as imagens da capa. 

��Faça a leitura do mapa: Os alunos sabem que o mapa representa os cinco 
continentes do globo? Quais são esses Continentes? Tanto a leitura do ma-
pa como suas informações podem ajudar na ampliação dos conhecimentos 
dos alunos. 

��Nesta abordagem do mapa, não se espera que já dominem a representação 
cartográfica, apenas que se aproximem dela e de algumas de suas conven-
ções, ao mesmo tempo em que se familiarizam com os nomes dos conti-
nentes. 

��Espera-se que ainda ocorram confusões entre conceitos relacionados, tais 
como entre país e continente, ou mesmo cidade/estado e continente. O im-
portante, neste momento, é que saibam que o mundo está dividido em gran-
des regiões, que dentro delas há diversos países, que essas regiões podem 
ser localizadas no mapa-múndi e que se chamam América, Europa, África, 
Ásia e Oceania.

aTIvIDaDE 2B – CONHECENDO  
Os CONTINENTEs 

objetivos 

��Visualizar a divisão do planeta em continentes a partir do mapa-múndi.

��Observar as várias crianças e o pequeno texto que acompanha cada uma.

��Desenvolver o procedimento de leitor – antecipar o conteúdo a partir do que 
já foi lido, buscar respostas, relacionar as próprias ideias e informações a 
respeito do tema com as trazidas pelo texto.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: livro “Crianças como você”.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   297 05/11/14   17:27



298 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

encaminhamento 

��Retome com eles as informações que foram discutidas na atividades 2A. 
Além das importantes informações a que os alunos terão acesso, tanto pe-
lo contato com o mapa apresentado nas páginas 6 e 7 quanto a partir dos 
seus esclarecimentos. 

��Para apoiar essas informações, você pode ajudar os alunos a visualizar me-
lhor a divisão do planeta em continentes em um mapa-múndi maior, que po-
de estar fixado na parede da classe neste momento, também é interessante 
observar as várias crianças retratadas na página.

��Faça a leitura de alguns dos pequenos textos que acompanham cada uma 
das crianças. Eles trazem informações sobre o nome e o país de origem de 
cada criança. Deixe que os alunos escolham uma ou outra criança (ou várias) 
e tentem ler os nomes, bem como o país de origem. Há aí uma rica situação 
de leitura, pois há nomes difíceis, procedentes de países que falam línguas 
muito diferentes... Como pronunciar nomes estranhos como Yong-Koo ou 
Suchart? Nomes de crianças procedentes de países tão longínquos como a 
Coreia do Sul ou a Tailândia!  E como, a não ser pela leitura, seria possível 
aos alunos se aproximarem desses nomes?

��Ainda, no tema dos continentes, e como forma de registrar essa aprendi-
zagem, sugerimos que você ajude os alunos a localizar cada um deles no 
mapa representado na Coletânea de Atividades e escrevam seus nomes. 
Ajude-os a lembrar o nome de cada continente e a localizá-lo no mapa. 
Deixe, porém, que escrevam da maneira deles, sejam os alunos alfabéti-
cos ou não.

��Depois que todos escreveram, proponha que façam a correção por meio da 
consulta ao mapa que se encontra na página que foi explorada nesta aula, 
do livro Crianças como você.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Com a ajuda do professor, escreva o nome dos continentes neste mapa do mundo:

©
R

ob
so

n 
M

in
gh

in
i/

IM
ES

P

Etapa 3

Estudo coletivo I

aTIvIDaDE 3 – LEITURa 
COmpaRTILHaDa DE Um TExTO 

INFORmaTIvO

objetivo 

��Aprender o procedimento de ler para localizar informações, por meio de sub-
títulos, ilustrações e outros indícios.
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Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: livro “Crianças como você”.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Explique aos alunos que na aula de hoje iniciarão o estudo do modo de 
vida de algumas das crianças da América, descritas no livro Crianças co-
mo você.

��Sugerimos que seja feita uma leitura compartilhada do texto principal 
(você lê em voz alta e orienta os alunos para que acompanhem sua lei-
tura no livro).

��É interessante, nessa leitura, contar com o apoio do mapa-múndi, para que 
os alunos, além de se familiarizarem com a linguagem cartográfica, também 
possam visualizar o continente americano em sua relação com os demais. 
Além do mapa em tamanho maior, é possível usar o pequeno, que aparece 
na página, onde também estão assinalados os principais países americanos.

��Após a leitura desse texto, oriente os alunos para que leiam os subtítulos 
que constam na página, cada um deles acompanhando uma das fotos. Eles 
deverão escolher a ordem em que cada um desses textos será lido. Peça 
a um dos alunos para ler o subtítulo correspondente ao texto que sugere a 
leitura. Antes de lê-lo, porém, proponha que todos discutam o que imaginam 
que possa estar escrito. Para realizar essas antecipações, os alunos pode-
rão se apoiar no subtítulo e na imagem retratada.

��Não deixe de explorar também o item “Rostos das Américas”, em que várias 
crianças do continente são exibidas, bem como seus nomes, idade e país 
de origem.

��Proponha aos alunos comparações entre as crianças, seus modos de vestir, 
os brinquedos que as acompanham. Nesse momento, é importante que tais 
diferenças sejam constatadas, porém não valorizadas: procure garantir que 
os alunos não considerem que as diferenças possam ser associadas a mo-
dos de vida melhores ou piores. Tais observações devem ser relativizadas, 
pois, em geral, refletem visões preconceituosas.
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Etapa 4

Leitura: localizando informações

aTIvIDaDE 4 – LOCaLIzaNDO 
INFORmaÇÕEs a paRTIR Da  

LEITURa DE TExTOs

objetivo 

��Ler textos para selecionar informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: em grupos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Explique aos alunos que preencherão a tabela a partir da leitura das infor-
mações contidas no livro Crianças como você, localizando o país de origem 
a partir do nome da criança ou vice-versa.

��Proponha a diferentes alunos que leiam cada uma das linhas da tabela e que 
todos consultem o livro para confirmar a resposta do colega. 

��No caso dos alunos que ainda não escrevem convencionalmente, é interes-
sante reuni-los em grupos menores e, com sua ajuda, propor que localizem 
no livro o nome de uma das crianças que aparecem na tabela. Quando loca-
lizarem, você pode ler o pequeno texto que acompanha cada ilustração, para 
que identifiquem o nome do país.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Complete a tabela consultando a página 9 do livro Crianças como você.

NOME DA CRIANÇA PAÍS DE ORIGEM

CELINA

ALASCA – ESTADOS UNIDOS

BOLÍVIA

NICOLE

LEVI

ARGENTINA

Etapa 5

Estudo coletivo II

aTIvIDaDE 5a – LEITURa:  
CONHECENDO a vIDa DE CELINa 

objetivo 

��Conhecer o modo como vive, lugar em que habita e outras características.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e quadro organizativo.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento 

��Celina será a primeira criança estudada no projeto Crianças como você. Não 
por acaso, escolhemos uma menina brasileira. Não por acaso também, conta-
-nos o representante do Unicef no prefácio do livro, Celina foi escolhida por 
pertencer a um grupo étnico minoritário no Brasil: ela não é representativa 
da maioria das crianças brasileiras, mas por se tratar de uma indígena, a 
escolha permite sensibilizar os alunos para a diversidade cultural brasileira 
e para a riqueza cultural dos primeiros habitantes da América.

��Sugerimos que a leitura do texto seja precedida pela exploração da foto 
maior, em que Celina aparece ao lado de suas irmãs. A observação dessa 
foto já permite levantar alguns conhecimentos sobre o modo como vive, 
especialmente suas roupas, que muito provavelmente estão associadas 
ao clima do lugar em que habita. Outra característica que pode ser ob-
servada é a pintura facial, hábito comum entre os integrantes das nações 
indígenas brasileiras.

��Em seguida, leia o texto, orientando os alunos que acompanhem essa lei-
tura em seus livros, e, logo depois, proponha uma conversa sobre o que já 
aprenderam sobre a menina.

��Num primeiro momento, peça aos alunos que localizem o texto em que de-
terminado assunto é abordado (por exemplo, pergunte-lhes onde poderemos 
aprender sobre a casa onde Celina mora). Para isso, eles podem se apoiar 
nas imagens e, quando localizarem a foto que melhor se relaciona ao assun-
to, podem ver o subtítulo correspondente para confirmar que ali realmente 
está a informação buscada.

��Após cada leitura, é importante que os alunos verbalizem o que compreen-
deram e se consideram que sua vida é parecida com a de Celina.

��Lido todo o texto, é interessante organizar um grande quadro em que serão 
registradas as informações mais gerais sobre cada criança estudada. Suge-
rimos o seguinte quadro como modelo:

Nome da criança Celina

País de origem Brasil

Idade 9 anos
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aTIvIDaDE 5B – LOCaLIzaNDO 
INFORmaÇÕEs DE Um TExTO

objetivos

��Participar de uma situação de leitura com o propósito de buscar informação 
e saber mais.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, esco-
lher uma entre várias possibilidades, rever após a escrita etc.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Nesta atividade de escrita, os alunos terão de reapresentar as informações 
aprendidas a partir da leitura da página dedicada a Celina. Coletivamente, 
relembre o que aprenderam sobre Celina, no que se refere a cada um dos 
assuntos relacionados.

��Em duplas, oriente-os a escolher um assunto desses e a primeiro decidir o 
que escreverão para depois combinar como isso será escrito. É importante 
que essa discussão ocorra antes da escrita propriamente dita, para que te-
nham tempo de decidir a melhor forma de comunicar o conteúdo escolhido. 
Se surgirem dúvidas quanto à escrita de determinada palavra, você tanto pode 
respondê-las quanto propor que consultem o livro, caso esse termo seja de 
fácil localização (ou ajude-os a encontrar o trecho a ser consultado). Lembre-
-se que as dúvidas ortográficas revelam o interesse e o empenho em procu-
rar escrever corretamente, o que é bastante positivo e deve ser valorizado.

��No caso das crianças que não escrevem convencionalmente, organize as du-
plas e ajude-as a combinar o que escreverão. A seguir, peça-lhes que escre-
vam, da melhor forma que conseguirem, de acordo com suas hipóteses. É 
interessante que você faça intervenções junto a essas crianças, de maneira 
a problematizar a escolha das letras ou a quantidade de letras que incluíram 
para a escrita de determinada palavra. Lembre-se que propor que consultem 
palavras conhecidas para escrever outras é uma forma de favorecer a refle-
xão sobre o sistema de escrita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Escreva o que você sabe sobre Celina Tembé em relação a um destes assuntos: 

MORAdIA          FAMÍLIA                ALIMEnTAÇãO              ESCOLA        

água           bicHoS de eSTiMaçÃo

aMigoS e bRincadeiRaS          TRadiçÕeS

Etapa 6

Leitura de texto informativo I

aTIvIDaDE 6a – LEITURa paRa 
sELECIONaR INFORmaÇÕEs 

objetivo 

��Aprender selecionar informações, tomar decisões e defender suas escolhas.

Planejamento 

��Organização do grupo: em grupos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você”, Coletânea de Atividades 

e mapa da América ou mapa-múndi.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento 

��Nessa atividade os alunos escolherão duas crianças da América. Para isso, 
providencie o mapa da América ou o mapa-múndi, de forma a contar com ele 
como apoio. Proponha que, juntos, folheiem as páginas referentes a essas 
crianças e que leiam o nome de cada uma delas. Além dessa leitura, oriente 
os alunos a observar as imagens e a conversar a respeito do que é possível 
saber sobre essas crianças (o lugar onde vivem, suas vestimentas, suas fa-
mílias etc.). Informe aos alunos as idades e os países onde elas habitam, 
localizando-os no mapa.

��Após essa abordagem geral, proponha que os alunos pensem na criança que 
escolheriam e o porquê dessa escolha. Essa conversa pode ser favorecida se 
você organizar a classe em quartetos e, em cada um, os alunos escolherem 
uma das crianças para ser o tema do debate. Após cada grupo ter feito a sua 
escolha, faça uma votação para ser definida a escolha da classe.

��É fundamental nesse momento que nas discussões em pequenos grupos ou 
coletivas, ao defender a escolha de uma criança, os alunos expliquem o que 
lhes chamou a atenção e o que despertou o desejo de saber mais. Dessa forma, 
procura-se garantir maior comprometimento dos alunos com o que será lido. 
É importante que tais expectativas sejam retomadas no momento da leitura.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na aula de hoje, você e seus colegas escolherão duas das crianças da América 
retratadas no livro para dar continuidade ao nosso estudo.

Vocês vão folhear o livro, ler o nome de cada criança e, com base no que for pos- 
sível antecipar pelas imagens e pelas informações fornecidas pelo professor, de-
verão escolher duas crianças para estudar nas próximas aulas.

Após a escolha, escrevam:

Nome da criança 
escolhida

País onde vive
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aTIvIDaDE 6B – LER paRa apRENDER 
Um TExTO INFORmaTIvO I

objetivo 

��Ler para aprender, por meio de um texto informativo, destacando suas prin-
cipais informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: em grupos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Explique aos alunos que irão iniciar a leitura da página referente à primeira 
criança escolhida pela classe na Atividade 6A. É interessante preencher a 
tabela proposta com os dados principais dessa criança, que também po-
dem ser incluídos no quadro criado na aula dedicada à criança brasileira, 
Celina Tembé.

��Antes da leitura, é interessante recuperar o motivo que fez a classe escolher 
essa criança e aquilo que os alunos puderam antecipar a partir das imagens. 
Em seguida, leia em voz alta o texto principal, não esquecendo de utilizar o 
mapa para que as crianças possam localizar nele o país de origem.

��As crianças devem acompanhar a leitura em seus exemplares. Após essa 
primeira leitura, sugerimos que você organize os alunos em quartetos, man-
tendo aqueles que ainda não leem convencionalmente com outros que já 
o fazem. Assim garantimos que todos tenham acesso ao que está escrito, 
mesmo que a partir da leitura do colega.

��Oriente-os a escrever, juntamente com os colegas, uma lista sobre o que fa-
zem quando não estão na escola. Lembre-se de que esse tipo de atividade 
permite que cada aluno escreva segundo suas hipóteses. Você pode ajudá-
-los a refletir sobre a forma de escrever as palavras, orientando-os a con-
sultar palavras estáveis expostas em classe e formando duplas em que os 
alunos tenham conhecimentos diferentes sobre o sistema de escrita, porém 
não estejam em momentos tão distantes, pois isso não favoreceria a troca 
de informações.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   307 05/11/14   17:27



308 RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Vocês vão ler sobre o modo de vida de uma criança escolhida pela classe. Para 
começar o estudo, anote as seguintes informações:

NOME IDADE PAÍS E CONTINENTE DE ORIGEM

Depois de acompanhar a leitura feita pelo professor do texto principal da pági- 
na, vocês lerão, em quartetos, o texto sobre um dos assuntos apresentados. Ano-
te nas linhas a informação mais importante aprendida a partir da leitura:
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aTIvIDaDE 6C – LER paRa apRENDER 
Um TExTO INFORmaTIvO II

objetivo 

��Ler para aprender, por meio de um texto informativo, destacando suas prin-
cipais informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: no primeiro momento coletivamente, depois em du-
plas e após individual.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Nessa atividade os alunos farão a leitura do texto sobre a segunda criança da 
América escolhida: proceda de maneira semelhante à sugerida para a leitura 
do texto de Celina na Atividade 5A. Peça aos alunos que antecipem informa-
ções a partir da foto maior e, em seguida, faça a leitura do texto principal.

��É interessante que as comparações ocorram com frequência, tanto quando 
se relacionam aos aspectos da vida das crianças estudadas, como quando 
essas comparações ocorrem entre as crianças abordadas no livro e os pró-
prios alunos da classe.

��A atividade será finalizada com a leitura individual dos alunos a respeito da ali-
mentação dessa criança: é importante ajudá-los a localizar onde se encontra o 
texto que aborda esse aspecto da vida da criança e orientá-los para que leiam 
silenciosamente de forma a organizar uma lista com os principais itens da dieta.

��Para os alunos que não leem convencionalmente, sugerimos que você os 
reúna em pequenos grupos, leia o texto em voz alta, solicitando que acom-
panhem essa leitura em seus livros. Em seguida, devem dizer os itens da 
alimentação citados e tentar localizar essas palavras no texto, de forma a 
poder copiá-las em seus livros.

��Após estudar os diferentes aspectos da vida dessa criança, não se esque-
ça de preencher o quadro com as informações mais gerais (idade e país de 
origem).

��Nesta atividade de escrita, os alunos terão de reapresentar as informações 
aprendidas a partir da leitura sobre a criança escolhida. Coletivamente, relem-
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bre o que aprenderam no que se refere a cada um dos assuntos relacionados. 
Em duplas, oriente-os a escolher um assunto desses e a primeiro decidir o 
que escreverão para depois combinar como isso será escrito. Informe aos 
alunos que escreverão duas informações sobre a vida da criança estudada.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Nesta aula aprenderemos como vive uma das crianças escolhidas anteriormente. 
Acompanhe a leitura que seu professor fará do texto principal. Em seguida, ele 
vai escolher um assunto e vocês deverão localizá-lo a partir das imagens e da lei-
tura dos subtítulos. O professor vai ler este texto e vocês acompanharão.

Cada aluno vai ler o texto sobre a comida e anotar os principais alimentos da 
criança.

Junte-se ao colega que seu professor escolher e escrevam duas informações so-
bre a vida da criança estudada.

1ª informação:

2ª informação:
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Etapa 7

Leitura de texto informativo II

aTIvIDaDE 7a – LEITURa pELO aLUNO I

objetivo 

��Aprender selecionar informações, tomar decisões e defender suas escolhas.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente e após individualmente.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você”, Coletânea de Atividades 
e mapa da Europa e/ou mapa-múndi.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Nessa atividade os alunos farão a leitura do texto sobre a Europa da página 
24 do livro “Crianças como você”. Para isso, providencie o mapa da Europa 
ou o mapa-múndi, de forma a contar com ele como apoio. Proponha que, 
juntos, folheiem as páginas referentes a essas crianças e que leiam o nome 
de cada uma delas. Além dessa leitura, oriente os alunos a observar as ima-
gens e a conversar a respeito do que é possível saber sobre essas crianças 
(o lugar onde vivem, suas vestimentas, suas famílias etc.).

��Após a leitura dos textos e a exploração das crianças da Europa, proponha 
que os alunos leiam individualmente o texto sobre castelos e reis, que se 
encontra na página 25. Em seguida, oriente-os a preencher as lacunas da 
atividade proposta. 

��No caso daqueles que não escrevem segundo a hipótese alfabética, pro-
ponha que façam, em duplas, uma lista de países da Europa. Você pode 
apresentar os nomes desses países, com o apoio do mapa-múndi, e quan-
do os alunos já dominarem alguns, devem escrever os nomes daqueles 
de que se lembrarem. É importante que, após a escrita, eles leiam o que 
escreveram.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Em continuidade ao nosso projeto, acompanhe a leitura que seu professor fará 
do texto principal da página 24 sobre a Europa.

Para preencher as lacunas, leia o texto sobre castelos que se encontra na página 
25 do livro.

Castelos e reis
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aTIvIDaDE 7B – LEITURa Em  
DUpLas – BOgNa

objetivo 

��Aprender selecionar informações, tomar decisões e defender suas escolhas.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletiva e após em duplas.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento 

��Antes da leitura, proponha que os alunos antecipem o que é possível saber 
sobre a vida da criança por meio das imagens que constam no livro.

��Leia o texto principal e converse com os alunos sobre aquilo que compreen-
deram, propondo também que comparem o modo de vida dessa criança com 
as outras já estudadas.

��Peça que leiam todos os subtítulos que acompanham as pequenas imagens 
distribuídas na página e que sugiram a ordem em que serão lidos.

��Finalmente, proponha a leitura, em duplas, do texto que se refere à escola da 
menina. Ao término desta atividade, faça, oralmente, as perguntas incluídas 
na Coletânea de Atividades. A cada resposta sugerida, solicite que indiquem 
em que parte do texto ela se encontra. Dessa forma, os alunos utilizam o pró-
prio texto para comprovar a exatidão de suas respostas. Quando terminarem 
de responder oralmente, considerando aquilo que está no texto, proponha 
que escrevam suas respostas.

��Finalize a aula com a inclusão dos dados de Bogna no quadro comparativo 
das crianças estudadas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura do texto principal sobre Bogna, uma criança da Europa. 

Depois, a partir dos subtítulos, escolham a ordem em que os diferentes assuntos 
serão lidos.

O texto sobre a escola será lido por vocês. Após a leitura, responda às perguntas:

Como Bogna chega à escola?

Quais matérias ela estuda?

aTIvIDaDE 7C – LEITURa pELO aLUNO II

objetivo 

��Aprender selecionar informações, tomar decisões e defender suas escolhas.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletiva e após em grupos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você”, Coletânea de Atividades 
e mapa-múndi e/ou da Europa.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

�� Nesta aula, uma nova criança da Europa será estudada, só que desta vez 
será escolhida pelos próprios alunos. Como já ocorreu em outra aula, é im-
portante que essa escolha seja justificada. Para tanto, oriente os alunos a 
folhear, juntamente com você, as páginas referentes às crianças da Europa. 
Para cada uma, informe o nome, a idade e o país de onde ela provém (é 
bastante interessante usar o mapa-múndi para localizar o país e a Europa). 
Deixe um tempo para que observem as ilustrações e digam o que imaginam 
dessa criança e do seu modo de vida. Como essas antecipações são impor-
tantes para criar expectativas em relação a cada criança, não é necessário 
dizer se estão corretas ou não. É preferível esclarecer que as antecipações 
serão confirmadas ou não pela leitura do texto referente à criança escolhi-
da. Assim, o interesse por saber mais sobre a vida dessa criança torna-se 
curiosidade com relação ao texto.

��Antes da votação, retome a página da primeira criança da Europa e pergun-
te quantos querem estudá-la. Desses alunos, um deles deverá explicar por 
que acha interessante estudar essa criança. Repita o processo com todas e 
proceda à votação para a escolha.

��A seguir, leia para os alunos o texto principal da página referente à criança 
escolhida e proponha que eles, organizados em quartetos, selecionem um 
dos pequenos textos que acompanham as imagens (cada grupo deve ficar 
com um texto diferente). Depois disso, terão que ler o texto selecionado até 
compreendê-lo bem. 

��É importante garantir que os alunos que ainda não escrevem alfabeticamente 
também possam ter acesso ao conteúdo. Sugerimos que eles sejam incluídos 
em grupos que contem com outros que já dominam a leitura.

�� Após ler, os alunos conversarão entre si sobre o que foi lido e escreverão a 
informação que julgarem mais relevante. 

��A atividade termina com a socialização do que foi lido: uma das crianças vai 
à frente e lê ou conta a informação selecionada para que todos a conheçam.

��Por último, anote no cartaz os dados sobre a criança estudada: nome, idade, 
lugar onde mora (cidade e país).
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Folheie as páginas das crianças da Europa. A classe vai escolher aquela que será 
estudada.

Anote no quadro o nome da criança que será estudada, sua idade, o país e o con-

tinente de origem.

NOME IDADE PAÍS E CONTINENTE DE ORIGEM

Depois de acompanhar a leitura que o professor fará do texto principal, vocês 
lerão, em grupos, um dos assuntos apresentados na página dedicada à criança 
escolhida.

Em seguida, vocês devem escrever, com suas palavras, o que compreenderam 
(não é preciso copiar).

Contem aos colegas da classe o que vocês aprenderam a partir da leitura.
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Etapa 8

Leitura de texto informativo III

aTIvIDaDE 8a – LEITURa paRa 
LOCaLIzaR INFORmaÇÕEs I

objetivo 

��Ler para aprender, por meio de um texto informativo, destacando suas prin-
cipais informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletiva e após em duplas.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você”, Coletânea de Atividades 
e mapa-múndi.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

�� Antes da leitura do texto, sugerimos que você localize no mapa-múndi os conti-
nentes abordados no estudo (a América e a Europa) e, em seguida, mostre a Áfri-
ca, o continente de onde provêm as crianças que serão estudadas nas próximas 
aulas. Para aproximar os alunos da linguagem cartográfica, sugerimos também 
que eles escrevam os nomes dos continentes nos espaços correspondentes, 
utilizando o mapa esquemático que se encontra na Coletânea de Atividades.

��Deixe, porém, que a leitura dos pequenos textos que acompanham cada 
subtítulo seja feita por duplas de alunos. Antes dessa leitura e após ter 
abordado os subtítulos, proponha que escrevam a lista de animais que são 
tratados nesta página.

��Após a leitura em duplas, cada aluno deverá escrever a informação que julgou 
ser a principal no texto lido. Essa não é uma atividade simples, pois, além de 
os alunos terem que isolar uma informação, será preciso analisar qual frase 
contém a informação tratada com maior ênfase no texto. Para aqueles que 
necessitarem de ajuda, proponha que releiam o texto e, depois, digam qual 
a informação que mais lhes chamou a atenção. Essa informação deverá ser 
anotada e compartilhada com os demais alunos.

�� Incentive-os a elaborar uma síntese com a informação principal usando 
suas próprias palavras.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

O projeto “Crianças como você” já percorreu dois continentes: lemos sobre crian-
ças da América e da Europa. Nessa viagem, chegamos à África.

Conheça as principais características da África. Seu professor lerá o texto princi-
pal da página 34. Depois disso, leia os subtítulos que acompanham cada foto. Há 
informações sobre as diferentes paisagens africanas: a floresta tropical, o deser-
to e a savana.

Anote os nomes dos animais mencionados na página sobre a África.

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

_________________________________   _________________________________

aTIvIDaDE 8B – LER paRa apRENDER 
Um TExTO INFORmaTIvO III

objetivo 

��Ler para aprender, por meio de um texto informativo, destacando suas prin-
cipais informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: individual.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

��Para o estudo de Esta, siga os encaminhamentos propostos para a leitura 
das outras crianças. 

��Antes, porém, promova um debate sobre aquilo que os alunos observam a 
partir das ilustrações. No livro Crianças como você chame a atenção para o 
texto referente às roupas usadas pela menina. A pergunta sobre as roupas, 
bem diferentes das usadas no Brasil, especialmente pelos adereços, com 
certeza despertará a curiosidade dos alunos. Ao perceberem que outras pes-
soas também as utilizam, podem antecipar que se trata de trajes típicos da 
cultura de onde Esta provém.

��Após a conversa, leia o texto mais geral e deixe que os alunos escolham a 
ordem dos próximos assuntos.

��Eles deverão numerar os assuntos de acordo com a ordem em que forem 
lidos. Antes da leitura, explique a tabela e proponha que leiam os assuntos 
que nela estão listados. Informe que a cada assunto escolhido para leitura, 
eles terão que localizá-lo na tabela e numerá-lo.

��A atividade  final é a leitura autônoma (cada aluno lerá silenciosamente) de 
um dos aspectos da vida de Esta. Sugerimos que você proponha “Brinquedos 
e jogos”. Após essa leitura, deixe que os alunos troquem informações sobre 
o que compreenderam.  Finalize a aula com o preenchimento do quadro com-
parativo, com as informações gerais das crianças estudadas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Hoje conheceremos Esta e alguns aspectos de sua vida.

Antes da leitura, converse com seus colegas sobre aquilo que é possível saber 
sobre ela a partir das ilustrações.

Depois dessa conversa, acompanhe a leitura que seu professor fará do texto prin-
cipal. Em seguida, você e seus colegas vão sugerir a ordem da leitura dos diferen-
tes aspectos de seu modo de vida.

Na lista abaixo estão os assuntos que são abordados na página sobre Esta. Você 
deverá marcar, no quadrinho que acompanha cada assunto, o número que corres-
ponde à ordem em que ele foi lido em sua classe.
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ASSUNTO ORDEM

CASA

FAMÍLIA

RELIGIÃO

ROUPAS  E ADEREÇOS

AMIGOS

ASSUNTO ORDEM

ESCOLA

BRINCADEIRAS

ALIMENTAÇÃO

LUGAR ONDE VIVE

Para finalizar o estudo sobre Esta, a professora vai sugerir um assunto e todos 
vão ler sozinhos para aprender um pouco mais sobre ela.

aTIvIDaDE 8C – LER paRa EsTUDaR

objetivo 

��Ler para aprender, por meio de um texto informativo, destacando suas prin-
cipais informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivo e após em duplas.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nessa aula, os alunos escolherão uma das crianças da África para estudar. 
Ajude-os nessa tarefa: a cada nova criança, forneça algumas informações, 
tais como o país de origem, a idade, com quem vive. No final, faça um levan-
tamento das preferências dos alunos, solicitando que justifiquem a escolha. 
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Esta pode ser definida pela maioria, mas antes é importante que cada um 
tenha oportunidade de explicar por que considera que a classe deveria es-
tudar esta ou aquela criança.

��Feita a escolha, os alunos deverão preencher o primeiro quadro proposto na 
atividade, utilizando o próprio livro como material de consulta para responder 
às perguntas. Para localizar o país de origem da criança, utilize o mapa-múndi, 
delimitando também a África. Organize os alunos em duplas para que leiam 
um dos pequenos textos que acompanham as várias imagens da página. 

��No caso dos que não dominam a escrita alfabética, eles poderão trabalhar 
com outros que já leem com autonomia, garantindo, assim, o acesso ao con-
teúdo do texto.

��Enquanto os alunos expõem o que leram, é interessante que você organize 
sínteses com as principais informações sobre cada assunto, que poderão 
ficar anotadas na lousa. Proponha aos alunos que contribuam na organiza-
ção dessas sínteses, pois essa é uma excelente maneira de desenvolver a 
habilidade de elaborar resumos.

��A aula termina com o preenchimento da tabela: ainda em duplas, os alunos 
conversam sobre o que aprenderam a respeito de cada um dos quatro as-
suntos, além de consultar o livro ou as anotações da lousa. Deverão escrever 
sobre o que mais lhes chamou a atenção sobre cada aspecto.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Continuaremos a estudar as crianças da África. Cada um vai folhear as páginas 
destinadas às crianças da África. Depois disso, a turma vai escolher uma para 
estudar.

Anote o nome da criança escolhida, sua idade e o país de origem.

NOME DA CRIANÇA IDADE PAÍS E CONTINENTE DE ORIGEM
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O professor vai ler o texto geral, para que vocês conheçam melhor essa criança.

Leia, junto com um colega, um dos pequenos textos que acompanham as ilus- 
trações. Cada dupla escolherá um assunto. Depois, vocês contarão o que leram 
para o grupo.

Após ouvir as informações dos colegas, preencha a tabela:

FAMÍLIA

MORADIA

ESCOLA

O QUE COSTUMA 
COMER

Etapa 9

Leitura de texto informativo IV

aTIvIDaDE 9a – LER paRa LOCaLIzaR 
INFORmaÇÕEs II

objetivo 

��Ler para localizar informações em mapas e textos informativos.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivo e após em duplas.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

��É interessante que os alunos aprendam a ler mapas, localizando neles conti-

nentes, países, estados, cidades, oceanos etc. Assim sendo, mostre a Ásia 

nesse mapa que está incluído no material e, depois, peça que a localizem 

em um mapa-múndi. 

��Faça também a leitura dos pequenos textos que acompanham as imagens 

na ordem sugerida pelos alunos. É preciso, também, ler em voz alta o sub-

título correspondente.

��Para finalizar, proponha a leitura do texto sobre o Taj Mahal e a realização da 

atividade que se encontra na Coletânea de Atividades. 

��Com relação às crianças que não conseguem ler com autonomia, agrupe-as 

com os colegas que dominam melhor a leitura, de forma que tenham acesso 

ao texto. No caso das atividades em que é preciso responder às perguntas 

e assinalar as alternativas corretas, o aluno que já consegue ler faz isso em 

voz alta e a criança que não sabe deverá localizar a alternativa correta utili-

zando as pistas fornecidas pelas letras.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Continuando o estudo do livro Crianças como você, aprenderemos sobre um novo 
continente: a Ásia.

Observe onde se localiza a Ásia no mapa do mundo:

©
R

ob
so

n 
M

in
gh

in
i/

IM
ES

P
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Acompanhe a leitura do texto geral sobre a Ásia. Em seguida, o professor lerá 
os textos menores, na ordem sugerida por vocês. Para finalizar, leia o texto que 
acompanha a foto do Taj Mahal.

Após ler, assinale as alternativas corretas:

O TAJ MAHAL FOI CONSTRUÍDO PARA HOMENAGEAR...

 A ESPOSA PREDILETA DE UM IMPERADOR.       O IMPERADOR DA ÍNDIA.

 A MÃE DO IMPERADOR DA ÍNDIA.

O TAJ MAHAL É FEITO DE...

 MARFIM PURO.             MÁRMORE BRANCO.             OURO E PRATA.

aTIvIDaDE 9B – LER paRa CONHECER 
DIFERENTEs COsTUmEs

objetivos 

��Ler para conhecer o modo de vida de algumas crianças.

��Utilizar as informações de verbetes para resolver dúvidas de compreensão 
de texto.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivo e após individual.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��A primeira criança da Ásia a ser estudada tem um modo de vida bastante di-
ferente das crianças ocidentais: pertence ao povo beduíno, que preserva até 
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hoje hábitos nômades. Além disso, como ocorre com outros povos árabes, 
o casamento não é monogâmico. Esses aspectos, em relação à moradia e 
à organização familiar, colocam os alunos frente à necessidade de observar 
tais diferenças, sem necessariamente considerá-las certas ou erradas.

��As atividades propostas na Coletânea de Atividades têm o intuito de, a partir 
da leitura do texto inicial e de outro, cujo título é “A família”, evidenciar e dis-
cutir esses dois aspectos do modo de vida da menina estudada. No entanto, 
é preciso cuidado no tratamento de algumas características culturais, em es-
pecial a poligamia paterna, para que não seja vista negativamente, dado que 
é um comportamento aceito e valorizado em vários povos de origem árabe.

��A inclusão do verbete do dicionário no material visa a ampliar o significado 
da palavra “nômade”. Além disso, também aproxima os alunos do uso dessa 
importante fonte de consulta. Sugerimos que, após a leitura, você pergunte 
aos alunos o significado de “nômade”, ajudando-os a perceber que no próprio 
texto há uma definição. Em seguida, leia o verbete e converse sobre aquilo 
que esse último texto traz a respeito do significado da palavra.

��Após a discussão sobre nomadismo, proponha que os alunos leiam sozinhos 
o texto a respeito da família de Sabah e conversem sobre o que entenderam, 
especialmente sobre as diferenças entre essa organização e a das famílias 
ocidentais. Solicite que identifiquem os membros da família de Sabah e os 
organizem em uma lista (não é preciso que escrevam o nome de todos, ape-
nas o grau de parentesco). 

��Faça uma leitura compartilhada do texto e anote os dados de Sabah no quadro 
comparativo, em que constam as informações sobre as crianças já estudadas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Iniciaremos o estudo da primeira criança da Ásia. Acompanhe a leitura que seu pro-
fessor fará do texto geral sobre Sabah, na página 62 do livro Crianças como você.

Escreva o nome do povo a que Sabah pertence: 

No texto está escrito: “Ela (Sabah) pertence ao povo beduíno, que vive nos de- 
sertos do Norte da África e do Oriente Médio. Os beduínos são nômades, ou seja, 
vão de um lugar a outro em busca de novas pastagens”.

Para saber melhor o que significa a palavra nômade, leia o que está escrito no 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa:
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Nômade – Que ou o que não tem habitação fixa, que vive permanentemen-
te mudando de lugar, geralmente em busca de novas pastagens para o 
gado, quando se esgota aquela em que estava (diz-se de indivíduo, povo, 
tribo etc.). [Os nômades não se dedicam à agricultura e frequentemente 
não respeitam fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens.]

Considerando essas informações, marque com um X a alternativa que melhor 
completa as afirmações.

O texto diz que várias pessoas do povo de Sabah estão se estabelecendo em 
cidades e aldeias. Mas, nos meses quentes do verão, a família fica numa tenda 
beduína tradicional.

Isso significa que...

 A família tem hábitos nômades durante o ano todo.

 A família tem hábitos nômades somente no verão.

Em seguida, vocês poderão sugerir, com base nas imagens e no título, a ordem 

em que serão lidos os demais textos. Para essa leitura, vocês acompanharão o 

professor.

aTIvIDaDE 9C – sELECIONaR  
Uma CRIaNÇa Da ÁsIa a paRTIR  

Da LEITURa 

objetivo 

��Aprender selecionar informações, tomar decisões e defender suas escolhas.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivo, individual e após em grupos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

��Prosseguindo o estudo, a criança nesta aula será escolhida pelos alunos. No 
entanto, para que tenham mais elementos para isso, proponha que folheiem 
as páginas destinadas às crianças da Ásia e para cada uma ofereça informa-
ções gerais (nome, idade, país de origem), além de chamar a atenção para 
aspectos observáveis na foto (vestimenta, expressividade da criança). Tudo 
isso tem como objetivo garantir uma escolha mais rica, apoiada em diferen-
tes aspectos, e não apenas na primeira impressão. 

��Após a escolha, proponha que os alunos completem o solicitado no quadro 
proposto na Coletânea de Atividades.

��A exploração dos demais aspectos da vida dessa criança serão estudados a 
partir da leitura individual. Organize um momento em que cada aluno escolha 
um assunto para estudar, dentre os vários apresentados da página destinada 
à criança escolhida. Garanta, porém, que todos os assuntos sejam estuda-
dos por pelo menos um aluno da classe.

��Se houver alunos que não dominem o funcionamento do sistema de escrita 
alfabético, agrupe-os com colegas que já tenham esse domínio, de modo que 
todos tenham acesso ao conteúdo de um dos assuntos abordados. Enquanto 
isso circule entre as carteiras para ajudar aqueles que têm maior dificulda-
de na leitura ou para esclarecer dúvidas quanto ao significado dos textos.

��Quando todos terminarem de ler, agrupe os que leram o mesmo assunto 
(se houver) e organize a exposição oral do que aprenderam na leitura. É im-
portante que, nesse momento, embora possam consultar o livro, façam o 
relato com suas palavras. Além do desenvolvimento da linguagem oral, esse 
encaminhamento tem o propósito de evitar que a atividade em questão se 
torne cansativa. No caso de haver mais de um aluno responsável por expor 
determinado assunto, um deles ficará encarregado de complementar a apre-
sentação do outro.

��Após essa exposição, cada aluno escolherá quatro assuntos, para escrever 
sobre cada um deles a informação que julgou relevante (um pode escrever 
sobre FAMÍLIA, ESCOLA, MORADIA e ALIMENTAÇÃO; outro pode escolher ES-
COLA, CIDADE, FAMÍLIA e BRINCADEIRAS). Também nesse caso, aqueles que 
não escrevem convencionalmente podem contar com a ajuda de colegas que 
já dominam essa escrita. É interessante que ditem a informação sobre cada 
assunto para que o colega a escreva.

��Para finalizar a aula, preencha o quadro com as informações gerais sobre 
essa criança.
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Atividade do aluno

Na aula de hoje, vocês vão escolher uma criança da Ásia para estudar. Anote al-
gumas informações sobre ela:

NOME DA CRIANÇA IDADE PAÍS E CONTINENTE DE ORIGEM

Acompanhe a leitura que seu professor fará do texto geral. Em seguida, cada alu-
no escolherá um assunto para ler a partir do título e da ilustração.

Quando todos terminarem de ler, vocês vão apresentar aos colegas o que apren- 
deram. Em seguida, anote neste quadro uma informação sobre um dos assun- 
tos apresentados.

ASSUNTO INFORMAÇÃO
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Etapa 10

Oceania e Sudeste Asiático

aTIvIDaDE 10a – LEITURa 
COmpaRTILHaDa II

objetivos 

��Aproximar os alunos da linguagem cartográfica.

��Ler  textos relacionando imagens e informações.

��Utilizar fotos como fonte de informação e estudo.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivo e após individual.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você”, Coletânea de Atividades 
e mapa-múndi.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nesta aula inicia-se a abordagem do último continente. Como das outras 
vezes, sugerimos que você conte com o apoio do mapa-múndi, ajudando os 
alunos a localizar nele a nova região. Como já referimos anteriormente, esse 
trabalho com os mapas visa a aproximar os alunos da linguagem cartográfica, 
o que possibilitará que aprendam algumas das características dessa forma 
de representação geográfica.

��Na sequência proposta nesta aula, você fará a leitura compartilhada do texto 
principal. É interessante deixar um tempo para que os alunos compartilhem 
aquilo que compreenderam e coloquem suas dúvidas.

��Propusemos uma atividade de escrita em que, a partir da leitura, os alunos 
fazem a lista dos países citados, separando-os por continente (Oceania e 
Sudeste Asiático). Para isso, você pode reler o texto para que eles localizem 
a parte em que se encontram os nomes. Ao localizar, dite o nome de cada 
país e ajude-os a encaixá-los na coluna adequada.

��Encaminhe a leitura dos demais textos da página desta forma: leia um 
título ou descreva uma foto; os alunos devem localizar e ler o texto cor-
respondente.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na aula de hoje você aprenderá sobre a Oceania e o Sudeste Asiático.

Acompanhe a leitura que seu professor fará do texto dedicado a essa parte do 
mundo. Em seguida, preencha a tabela abaixo.

PAÍSES DO SUDESTE ASIÁTICO PAÍSES DA OCEANIA

aTIvIDaDE 10B – LEITURa 
COmpaRTILHaDa III

objetivo 

��Ler para aprender, por meio de um texto informativo, relacionando imagens 
e destacando suas principais informações.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivo, individual e após em grupos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

��Escolhemos essa criança pela diferença que há entre ela e uma criança bra-
sileira. É importante que os alunos tenham contato com tais diferenças, pois 
isso favorecerá o desenvolvimento de atitudes de tolerância e até de valo-
rização dos diferentes modos de vida das pessoas, valores cada vez mais 
necessários no mundo atual.

��Faça a leitura compartilhada do texto principal e sugira uma imagem ou título 
para que os alunos os localizem. Deixe a informação sobre a cabana onde 
Suchart dorme, o texto sobre os animais do templo e sobre a comida para 
que os alunos leiam sozinhos e escrevam uma informação sobre cada um 
desses assuntos. 

��Aqueles que não dominam a escrita alfabética poderão trabalhar com outros 
que já o fazem, acompanhando a leitura. Para escrever, podem discutir o texto 
com o colega e escrevê-lo de acordo com suas hipóteses.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

A criança que estudaremos se chama Suchart. O que vocês gostariam de saber 
sobre Suchart?

Acompanhe a leitura que seu professor fará do texto principal da página. Em se-
guida, ele indicará uma imagem ou título e vocês terão de localizar o texto. Após 
a leitura, responda:

O que significa Suchart, o nome dessa criança?

O que ele quer ser quando crescer?
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Escreva uma informação sobre...

A cabaninha onde ele dorme.

Os animais do templo.

A comida.

aTIvIDaDE 10C – pRODUzINDO Um 
vOCÊ saBIa QUE...

objetivos 

��Retomar o trabalho com o gênero textual “Você sabia...”

��Participar de uma situação de escrita de texto informativo e utilizar a lingua-

gem, a organização e as expressões próprias deste gênero.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, rever 

enquanto escreve, escolher uma entre várias possibilidades, rever após a 

escrita etc.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

��Para finalizar o estudo das crianças, encaminhe a escolha como nas aulas 
anteriores. É importante que, enquanto folheiam as páginas, você informe o 
nome e o país de origem de cada criança. Essa informação pode ser acom-
panhada da localização do país no mapa-múndi. Estimule os alunos para que 
observem as imagens e pensem, para cada criança, em algo que lhes chama 
a atenção e desperta sua curiosidade.

��Escolhida a criança, faça a leitura compartilhada do texto e, em seguida, 
forme duplas de alunos, de maneira que em cada dupla tenha uma criança 
que leia melhor.

��Oriente o trabalho: cada dupla lerá um dos assuntos distribuídos na página 
e terá que escrever um “Você sabia”. A escrita desse texto é interessante 
porque nela os alunos não devem copiar o texto integral, mas selecionar uma 
informação para cada “Você sabia” e reorganizá-la a seu modo. Retome o 
que sabem sobre o primeiro assunto e peça aos alunos que sugiram formas 
de escrever cada uma das informações, buscando garantir que sejam apre-
sentadas com clareza e objetividade, características próprias dos textos in-
formativos. Mais de um aluno pode sugerir formas diferentes de escrever a 
mesma informação. É interessante que discutam qual a melhor alternativa, 
de que forma fica bem explicada.

��Após a leitura e a escrita dos dois textos, socialize a produção dos alunos: 
além de lerem os textos, podem explicar, com suas palavras, o que aprende-
ram ao ler sobre a criança estudada.

��No final, anote no quadro as informações gerais dessa criança.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Nesta aula vocês escolherão uma criança da Oceania e do Sudeste da Ásia. Após 
a escolha, localizem no mapa-múndi o país onde ela mora e acompanhem a leitu-
ra do texto geral.

O professor organizará a classe em duplas e indicará um texto para cada uma. 
Leiam esse texto e escrevam um “Você sabia...”, com informações aprendidas.

Depois de escreverem, vocês vão ler as descobertas para os colegas.
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Etapa 11

Produzindo cartazes

aTIvIDaDE 11a – LER E sELECIONaR  
as INFORmaÇÕEs 

objetivos 

��Localizar no texto algumas informações importantes para produzir um cartaz.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, reler o 
que já escreveu, revisando enquanto escreve.

Planejamento 

��Organização do grupo: quartetos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nesta aula, inicia-se uma etapa em que os alunos trabalharão com maior au-
tonomia: estudarão uma criança e anotarão as informações principais para 
elaborar cartazes sobre o que aprenderam.

��Siga os passos sugeridos na atividade, mas antes escolha cuidadosamente 
os quartetos. É importante garantir que em cada um haja pelo menos uma 
criança com bom domínio da escrita e da leitura, para que possa auxiliar os 
colegas.

��Formados os grupos, determine o continente que cada um estudará. Pode 
haver um processo de escolha, mas é importante que crianças de todos os 
continentes sejam estudadas pelos vários grupos da classe.

��Em cada quarteto, as crianças terão que escolher uma das crianças. Esse 
processo deve ser cuidadoso, considerando a curiosidade de todos, porém 
não muito demorado. Para anotar as informações gerais, os grupos devem 
ler o texto principal. Além de preencher a tabela com tais informações, os 
alunos também escreverão uma curiosidade sobre a vida da criança.

��Em seguida, passarão à leitura dos pequenos textos que acompanham as 
imagens. Para cada um, devem anotar apenas uma informação considerada 
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relevante. Tal processo não é simples, pois os alunos têm dificuldade para 
isolar uma única informação e terminam por copiar todo o texto, o que, além 
de demorado, não contribui para que aprendam. Enquanto trabalham, é im-
portante que você circule entre as mesas para esclarecer dúvidas e ajudá-
-los nesse processo.

��Se os alunos não conseguirem completar a atividade na aula, informe-os que 
o estudo será retomado nas próximas aulas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Iniciaremos uma nova etapa desse projeto: vocês vão produzir cartazes sobre 
crianças que aparecem no livro.

O professor formará quartetos e cada um estudará uma criança. Vocês vão sele-
cionar informações para escrever pequenos textos e fazer desenhos relacionados 
a elas. Tudo isso comporá um cartaz que será exposto para os colegas.

Marque um X na alternativa referente ao continente de origem da criança que vo-
cês vão estudar.

 América  Europa  África

 Ásia  Sudeste Asiático e Oceania

Seu grupo precisa escolher uma das crianças. Quando encontrarem aquela que 
mais despertou a curiosidade do grupo, leia o texto geral e anote as seguintes 
informações sobre ela:

NOME DA CRIANÇA PAÍS DE ORIGEM IDADE
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Você lerá, juntamente com seu grupo, alguns dos assuntos sobre a criança esco- 
lhida. Selecione uma informação e reflita sobre a melhor forma de escrevê-la.

ASSUNTO:

aTIvIDaDE 11B – LEITURa Em gRUpOs

objetivos 

��Desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho em grupo: cooperar, saber 
colocar sua opinião e ouvir a do colega, dividir tarefas sem perder a noção 
do todo.

��Avançar no conhecimento sobre a linguagem escrita.

Planejamento 

��Organização do grupo: quartetos formados na aula anterior.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nesta aula, os alunos deverão ler os assuntos que não foram abordados na 
aula anterior sobre a criança escolhida pelo grupo. Os grupos permanecem 
os mesmos para dar continuidade à anotação das informações consideradas 
relevantes sobre cada um dos temas.

��É importante que você garanta que, em cada grupo, todos os integrantes                       
acompanhem a leitura do mesmo texto, para que possam compartilhar o que 
aprenderam e discutir a informação que pretendem selecionar.
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��Procure orientar cada grupo a discutir para combinar o que e como vão es-
crever as informações selecionadas a partir da leitura dos textos. Assim, 
além de começarem a desenvolver habilidades importantes, relacionadas ao 
trabalho em grupo (cooperar, saber colocar sua opinião e ouvir a do colega, 
dividir tarefas sem perder a noção do todo), os alunos avançam no conhe-
cimento sobre a linguagem escrita, pois, ao discutirem sobre a escolha da 
informação mais importante e a melhor forma de escrevê-la, compartilham 
procedimentos para ler e observam o modo como os colegas elaboram seus 
textos, ampliando seu repertório linguístico.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Nesta aula você continuará a estudar o modo de vida da criança escolhida por 
seu grupo.

Juntamente com os colegas de seu grupo, leia os textos que não puderam ser 
vistos anteriormente e anote as informações mais interessantes.

Lembrem-se: essas informações serão aproveitadas para o cartaz ilustrado que 
vocês produzirão.

ASSUNTO:

ASSUNTO:
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ASSUNTO:

aTIvIDaDE 11C – apREsENTaNDO 
CaRTazEs paRa Os COLEgas

objetivos 

��Desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho em grupo: cooperar, saber 
colocar sua opinião e ouvir a do colega, dividir tarefas sem perder a noção 
do todo.

��Avançar no conhecimento sobre a linguagem escrita.

Planejamento 

��Organização do grupo: quartetos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nesta aula, a proposta direciona-se para o planejamento de um cartaz pa-
ra apresentar aos colegas o que foi aprendido sobre a criança estudada ao 
longo das aulas anteriores.

��Provavelmente, os grupos necessitarão de sua ajuda, pois não estão habi-
tuados a organizar-se para realizar atividades com a participação de todos 
(essa é uma aprendizagem longa e difícil, mas importante).

��No próprio encaminhamento da atividade, na Coletânea de Atividades, há 
várias orientações, e é importante que você as retome para garantir que fo-
ram bem entendidas.
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��Num primeiro momento, a proposta é que os alunos discutam o que será in-
cluído no texto de apresentação da criança. Elaboramos uma lista de suges-
tões, e os alunos devem conversar sobre quais itens gostariam de abordar. 
Espera-se que eles compreendam que nessa fase apenas vão pensar na lista 
de assuntos que serão incluídos. Somente depois, no momento destinado à 
escrita do texto, é que tais informações serão realmente apresentadas. Você 
pode ilustrar essa diferença com um exemplo:

O que se espera que façam a princípio é...

APRESENTAÇÃO GERAL: o que vocês vão escrever sobre a criança nesse 
texto? Para ajudar, fizemos uma lista de possibilidades e vocês vão marcar 
todas aquelas que devem constar nesse texto: nome, idade, lugar onde 
vive (cidade, país), como é o lugar onde vive (clima, paisagem), onde mora, 
com quem mora, o povo ao qual pertence etc. Exemplo: “A criança que 

estudamos se chama Oscar. Ele tem nove anos e mora na Bolívia, numa 

vila às margens do lago Titicaca. Mora com a mãe, um irmão e uma irmã. 

O pai de Oscar não mora com eles porque já morreu. Ele vive num lugar 

muito alto, cercado pelas montanhas dos Andes. Oscar é um índio aimará”.

Fazer essa diferença é fundamental, para que, no primeiro momento, os alu-
nos apenas se dediquem a escolher os assuntos, e não a elaborá-los.

��Após o planejamento do que será escrito no texto de apresentação, o grupo 
precisa escolher quatro informações que serão ilustradas e apresentadas na 
forma de legenda. Também aqui não se espera que façam as ilustrações ou 
escrevam as legendas. Eles apenas têm que escolher o assunto e a dupla 
que se encarregará de realizar essas tarefas. Isso será feito na próxima aula.

��A aula será finalizada com a escrita coletiva do texto de apresentação. Nes-
te, os alunos apresentarão as informações combinadas, mas podem pensar 
na melhor ordem e nas melhores palavras para expressar cada uma das in-
formações. É importante que todos apresentem sugestões sobre a ordem e 
como escrever aquilo que foi combinado.

��Uma grande contribuição é, antes de iniciar a escrita do texto, propor uma 
discussão com toda a classe, de forma a compartilhar diferentes possibili-
dades para esse início (alguns podem sugerir “Este menino chama-se...” ou 
“A criança que estudamos se chama...” ou ainda “Vamos conhecer a vida 
de...”). Também é importante nesse momento buscar palavras que possam 
ser usadas para substituir o nome da criança, evitando que este seja repeti-
do excessivamente (usar “ele”, “esse menino”, “a criança”).

��Enquanto se dedicam à escrita do texto, você pode circular entre os grupos 
para favorecer que todos tenham oportunidade para se colocar, que os alunos 
mais dispersos retomem a tarefa, para intervir em conflitos, para garantir que 
todos escrevam de acordo com o que foi combinado no grupo etc.
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aTIvIDaDE 11D – EsTUDO Em gRUpO

objetivos 

��Desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho em grupo: cooperar, saber 
colocar sua opinião e ouvir a do colega, dividir tarefas sem perder a noção 
do todo.

��Elaborar legendas discutindo o seu conteúdo e como redigi-las.

��Avançar no conhecimento sobre a linguagem escrita.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas e depois em quartetos.

��Materiais necessários: livro “Crianças como você” e Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

encaminhamento

��As três aulas anteriores foram dedicadas ao estudo de uma das crianças do 
livro Crianças como você. Nesta aula, além de realizarem dois desses dese-
nhos e suas respectivas legendas, será necessário montar o cartaz com os 
textos e imagens produzidos (o texto de apresentação da criança estudada 
e os desenhos legendados), bem como escolher um título para ele.

��Após verificar se todas as etapas das atividades anteriores foram cumpridas, 
proponha que iniciem o trabalho em duplas: elaborar as legendas, discutindo 
seu conteúdo e o modo como redigi-las. É interessante que, nesta situação, 
um aluno dite o que o outro deve escrever, sendo que os papéis devem ser 
invertidos para a escrita da outra legenda.

��Oriente os alunos a reler sua produção tão logo a terminem. É necessário, 
além disso, que contem com você para uma revisão final. Como se trata de um 
texto que será compartilhado entre todos, é importante que haja um controle 
maior dos erros. Chame a atenção para questões de separabilidade entre as 
palavras e para erros de ortografia. Para isso, apenas assinale as palavras 
erradas e peça à dupla que reflita sobre a alteração que precisa ser feita.

��Terminada essa fase, cada criança pode se dedicar a ilustrar uma das legen-
das. É interessante que, tanto para os desenhos quanto para as legendas, 
sejam providenciados previamente papéis já recortados. Posteriormente, 
ilustrações e legendas serão coladas nos cartazes.

��Após essa tarefa em duplas, os quartetos voltam a se reunir para decidir a 
diagramação do cartaz: Qual o título e onde será escrito? Como serão distribuí-
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das as ilustrações e suas respectivas legendas? Oriente os grupos a deixar 
um espaço em que serão escritos os nomes dos autores dessa produção.

��É possível que todas essas atividades extrapolem o tempo previsto. Nesse 
caso, você pode realizá-las em dois momentos: no primeiro, a escrita e revi-
são das legendas, e no segundo, a organização do cartaz pelos quartetos. 
Os desenhos podem ser propostos como lição de casa.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Nesta aula vocês vão finalizar a elaboração do cartaz.

Primeira parte da aula

Cada quarteto se divide em duas duplas.

Cada dupla deverá escrever as legendas sobre duas das informações escolhidas 
por vocês. Para essa escrita, vocês usarão papéis de um tamanho especial de 
forma que possam colar no cartaz.

Como o trabalho será feito em duplas, um aluno escreve o que o outro vai ditar. 
Mas, atenção: ambos devem ajudar, tanto na escolha das melhores palavras para 
explicar a informação quanto na escrita, buscando fazer isso da forma mais corre-
ta que conseguirem.

Quando terminarem de escrever a primeira legenda, é importante reler e contar 
com a ajuda do professor para localizar erros. O livro Crianças como você tam- 
bém pode ser consultado para tirar dúvidas sobre a escrita das palavras.

Façam o mesmo com a escrita da segunda legenda, mas, desta vez, mudem de 
função: quem ditou, passa a escrever e vice-versa.

Segunda parte da aula

Quando as duas legendas estiverem escritas, cada aluno se responsabilizará por 
fazer um desenho caprichado baseado em uma das legendas.

Terceira parte da aula

Novamente em quartetos, reúnam todo o material (o texto de apresentação, os 
desenhos e legendas) e organizem no espaço do cartaz. Não esqueçam de colo-
car título.
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aTIvIDaDE 11E – ExpOsIÇÃO  
DOs CaRTazEs 

objetivos 

��Localizar no texto algumas informações importantes para produzir um cartaz.

��Desenvolver comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever, reler o 
que já escreveu, revisando enquanto escreve.

Planejamento 

��Organização do grupo: em pequenos grupos.

��Materiais necessários: cartazes elaborados pelos grupos.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nesta aula, o trabalho realizado pelos quartetos é exibido para a classe. Para 
isso, destine um espaço diferente da sala para expor cada cartaz.

��Para garantir que todos tenham chance de apreciar o trabalho dos colegas, 
forme duas duplas de cada quarteto. Enquanto a primeira dupla circula pela 
classe para apreciar o trabalho dos colegas, a outra fica junto à sua produ-
ção, explicando aos demais as informações apresentadas no cartaz. Depois 
de um tempo, suficiente para que os primeiros tenham tido contato com os 
cartazes, os integrantes do quarteto se revezam.

��Na segunda parte da aula, chame um quarteto e proponha ao restante da 
turma que faça perguntas sobre a criança estudada. Estipule um tempo para 
essas perguntas (dez minutos é suficiente), de maneira que os demais gru-
pos também possam ser entrevistados.

��Essa atividade é interessante para desenvolver habilidades relacionadas 
à linguagem oral em situações mais formais, como numa entrevista, por 
exemplo.
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Etapa 12

Entrevista de um aluno da escola

aTIvIDaDE 12a – pREpaRaÇÃO  
Da ENTREvIsTa 

objetivo 

��Conhecer a vida de uma criança através da elaboração de perguntas para 
entrevista.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Nesta aula, os alunos se prepararão para entrevistar uma criança da esco-
la (que você convidará). Para isso, é importante que você selecione uma 
criança um pouco mais nova que os alunos (do 1º ao 3º ano) ou um pouco 
mais velha.

��No início da aula, conte para a classe quem será o entrevistado, sua idade, o 
ano que cursa etc. Informe também o dia em que será realizada a entrevista.

��No momento da entrevista é importante que não se fique preso a uma lista 
de perguntas, pois o entrevistado pode relatar fatos que não foram previstos. 
Isso não significa que a preparação ou planejamento da entrevista não sejam 
importantes. Pelo contrário, as perguntas definidas pelos entrevistadores é 
que vão garantir que o entrevistado se coloque.

��Como atividade vinculada à linguagem oral, a entrevista compartilha com 
outras situações essa imprevisibilidade, característica da comunicação em 
que emissor e receptor encontram-se na presença um do outro (o que não 
ocorre na comunicação escrita).

��Nessa aula, você ajudará os alunos a definir as perguntas que serão propos-
tas ao entrevistado. Deixe claro que o objetivo é conhecer a vida da criança. 
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Portanto, cabem perguntas que ajudem a classe a ter uma noção mais geral 
sobre ela. Situações muito particulares e eventos que ocorreram uma vez não 
serão abordados. Você pode sugerir exemplos de questões que contribuem 
para esse estudo e outras que não contribuem – saber que tipo de alimento 
essa criança costuma comer é interessante, ao contrário de saber o que ela 
comeu no almoço daquele dia, e assim sucessivamente.

��Para a elaboração das perguntas, forme duplas e deixe que escolham dois 
temas. Cada um deles resultará numa pergunta.

��Quando todos formularem suas questões, organize uma discussão em que cada 
dupla informe aos colegas as perguntas. Anote cada nova pergunta no quadro 
e, quando terminarem de socializar suas questões, proponha que selecionem 
apenas as dez que julgam ser mais interessantes. Registre-as e defina quem 
serão os encarregados de propô-las. Os demais também podem fazer pergun-
tas, especialmente aquelas que surgirão a partir das que foram escolhidas.

��Para a elaboração das questões, é importante que as crianças que não es-
crevem segundo o sistema alfabético de escrita trabalhem com colegas que 
já tenham esse domínio.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Na aula de hoje vocês prepararão uma entrevista com uma criança que estuda 
em outra classe. Depois, vocês vão escrever um texto sobre ela, parecido com os 
que se encontram no livro Crianças como você.

Preparação da entrevista
Numa entrevista, o entrevistador costuma ter várias perguntas preparadas para 
propor ao entrevistado. Além delas, outras perguntas surgirão na hora.

Organizados em duplas, elaborem uma pergunta. Anote a pergunta que vocês ela-
boraram nestas linhas:

Pergunta: 

 

Depois de escrever, vocês vão contar aos colegas a pergunta que elaboraram. A 
classe deverá escolher dez perguntas para propor ao entrevistado.
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aTIvIDaDE 12B – REaLIzaNDO  
a ENTREvIsTa

objetivo 

��Realizar uma entrevista.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletiva e após em pequenos grupos.

��Material necessário: Coletânea de Atividades. 

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Esta aula destina-se à realização da entrevista. Antes, porém, é interessante 
preparar a classe para receber o convidado, organizando as mesas e cadei-
ras em círculo e reservando uma especial para ele, de forma que todos o 
vejam e vice-versa.

��Os alunos devem ter em mãos uma relação de perguntas, especialmente os 
encarregados de propô-las.  É interessante que essas perguntas sejam colo-
cadas oralmente, para que a situação fique mais dinâmica. A lista constitui 
apenas um apoio para que todos saibam quais perguntas foram ou não feitas.

��Procure garantir que, enquanto ocorre a entrevista, os alunos se mantenham 
atentos ao que diz o convidado, sem se preocupar em anotar as respostas, 
o que será feito posteriormente.

��Finda a entrevista, organize a classe em quartetos e defina um assunto para 
cada um. Eles deverão registrar as informações fornecidas pelo entrevistado 
a respeito de um assunto.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Você e seus colegas já prepararam anteriormente as perguntas para entrevistar 
um colega de outra turma.

Na aula de hoje, a entrevista será realizada. O professor organizará a classe de 
modo que todos vejam e ouçam o entrevistado.

Enquanto ele responde às perguntas, é importante ficar atento e acompanhar o 
que diz. Se você quiser fazer uma pergunta além daquelas que já foram combina-
das, peça a palavra e aguarde sua vez.

Após a entrevista, o professor organizará vocês em pequenos grupos para que 
registrem as informações sobre o entrevistado. Cada grupo terá de anotar o que 
foi dito sobre um tema.

Anote essas informações nas linhas abaixo.
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aTIvIDaDE 12C – ORgaNIzaNDO  
as INFORmaÇÕEs COLETaDas  

Na ENTREvIsTa 

objetivo 

��Organizar as informações resultantes da entrevista com o aluno da escola 
de acordo com um dos textos do livro: Crianças como você.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletiva e após em pequenos grupos.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos. 

encaminhamento

��Esta aula tem como objetivo oferecer modelos de textos aos alunos, já que 
está prevista, para as próximas aulas, uma atividade em que escreverão um 
texto como o que consta no livro Crianças como você. Para que tenham mais 
elementos para essa produção, incluímos uma etapa de análise de um dos 
textos do livro.

��Como sugerem as orientações contidas na Coletânea de Atividades, leia o 
texto inicial sobre Taylor e explique aos alunos que, enquanto você lê, eles 
devem ficar atentos aos assuntos tratados. Em seguida, peça que digam 
quais são as informações apresentadas.

��Definido o que será abordado no texto, releia as “regras” para garantir que 
a atividade seja realizada e proponha que façam o ditado do texto, refletindo 
sobre a melhor forma de elaborá-lo, considerando cada uma das informa-
ções previstas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Sua classe entrevistou anteriormente um colega de outra turma. Agora vocês vão 
organizar as informações sobre ele tal qual numa página do livro Crianças como 
você. A introdução será ditada para o professor. Para incluir todas as informações 
importantes, leia um dos textos do livro (sugerimos o da página 20, sobre um me-
nino chamado Taylor).

Façam uma lista dos assuntos que são tratados no texto. Para ajudar, coloca- 
mos alguns itens:

NOME COMPLETO DA CRIANÇA

IDADE DA CRIANÇA

Completem o quadro com as informações do colega entrevistado pela classe.

ASSUNTO DADOS DO COLEGA ENTREVISTADO

NOME DA CRIANÇA

IDADE DA CRIANÇA

Agora que você e seus colegas já sabem as informações que vão incluir, é só di-
tar o texto para o professor. BOM TRABALHO!

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   348 05/11/14   17:27



349RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

aTIvIDaDE 12D – ELaBORaNDO 
ILUsTRaÇÕEs E LEgENDas 

objetivo 

��Elaborar ilustrações e legendas para compor um cartaz.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas.

��Materiais necessários: folhas para a ilustração e legendas. 

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Nessa aula os alunos escreverão sobre os assuntos abordados na entrevista 

feita com o colega de outra turma, para compor uma página parecida com a 

do livro Crianças como você. Para isso, farão desenhos, com as respectivas 

legendas, sobre cada um dos assuntos abordados.

��Procure formar duplas em que ao menos um aluno seja mais competente 

na escrita. No caso daqueles que não escrevem alfabeticamente, sugerimos 

que trabalhem com colegas que dominam a escrita.

��Em primeiro lugar, defina qual informação cada dupla vai ilustrar e escrever. 

Como já sabem a informação, podem iniciar seu trabalho pelo desenho (os 

dois desenham e depois escolhem uma das duas produções). Em seguida, 

escrevem a legenda: um se encarrega de ditar para que o outro escreva, mas 

ambos podem sugerir mudanças.

��Quando terminarem e após relerem o que escreveram, é importante que vo-

cê os ajude a localizar os erros: assinale as palavras que possam corrigir 

sozinhos (omissões ou trocas de letras) e escreva corretamente aquelas em 

que encontrarão dificuldade (por envolver questões ortográficas que ainda 

não dominam).

��No final da aula, é interessante que passem o texto a limpo para compor um 

cartaz inspirado nas páginas do livro utilizado para esse estudo.

��Esse cartaz poderá ser enviado à criança entrevistada.
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Etapa 13

elaboração de um livro

aTIvIDaDE 13a – EsCREvENDO  
sOBRE O COLEga

objetivo 

��Produzir um livro com aspectos da vida dos alunos da classe como se fos-
sem personagens do livro “Crianças como você”.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Nesta aula, os alunos iniciam uma nova etapa do projeto: a produção de 
um livro, em que serão apresentados como se fossem personagens do livro 
Crianças como você. Para tanto, organize-os em duplas, procurando garantir 
que a diferença em relação à competência para escrever seja imperceptível, 
de maneira a favorecer a troca de informações. Além disso, procure colocar 
juntas crianças que não costumam ter essa proximidade, pois isso favorece-
rá que tenham realmente o que contar para o colega.

��O início da atividade será uma conversa em que cada aluno conta ao colega 
aspectos de sua vida: onde mora, com quem, o que gosta de fazer, brinca-
deiras prediletas, as comidas de que mais gosta etc.

��Em seguida, deverão escrever considerando como modelos os textos do livro 
Crianças como você. Antes da escrita propriamente dita, proponha uma breve 
conversa para trocar possíveis inícios, assuntos que podem ser incluídos e 
outras dicas que as crianças queiram oferecer umas para as outras.

��Como você terá que fazer a correção dessas produções, esses textos devem 
ser feitos em folhas avulsas. Enquanto trabalham, é interessante acompanhar 
a produção das crianças que não escrevem alfabeticamente.
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��Na próxima aula sobre o assunto será proposta a revisão final a partir daqui-
lo que você assinalou.

��É muito importante que você não se esqueça de anotar todos os textos que 
as crianças que não escrevem alfabeticamente tiveram a intenção de escrever, 
para poder retomá-los nas aulas seguintes. Lembre-se que, no caso dessas 
crianças, a produção será um texto mais simples.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Numa nova etapa de nosso projeto, você vai escrever sobre um colega da classe

(e ele escreverá sobre você!).

Comecem com uma boa conversa: um conta ao outro sobre sua vida (que idade 
tem, onde mora, com quem reside, quem são seus melhores amigos, o que gosta 
de fazer, seus pratos prediletos etc.).

Escreva um texto sobre seu colega, parecido com aqueles do livro Crianças 

como você. Você fará essa produção em folhas avulsas, entregues pelo pro-
fessor.

Quando terminar de escrever, releia seu texto juntamente com seu colega. Vo- 
cês devem observar os seguintes aspectos:

j  Você incluiu as informações principais (o nome completo, a idade, a cidade e 
país de origem)?

j As informações que você escreveu sobre seu colega estão claras?

j  Você procurou não repetir muitas vezes o nome do colega? Como poderia me-
lhorar isso?

j As palavras estão escritas corretamente?

Depois que lerem seu texto, farão o mesmo com o texto do colega.
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aTIvIDaDE 13B – saBENDO Um pOUCO 
maIs sOBRE a vIDa DO COLEga

objetivo 

��Escolher informações sobre o modo de vida da dupla de alunos.

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas, as mesmas que escreveram o texto.

��Material necessário: Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.

encaminhamento

��Organize os alunos em duplas e oriente-os de acordo com os encaminhamen-
tos propostos na Coletânea de Atividades. Mesmo que esses encaminha-
mentos já tenham sido apresentados no texto geral, escrito anteriormente, 
é preciso que ambos (o autor do texto e o colega escolhido sobre o qual o 
texto fala) selecionem a informação que gostariam de reapresentar para que 
aquele que escreve relembre o conteúdo que deverá ser escrito, e aquele 
sobre quem se escreve se sinta contemplado na escolha do que considera 
mais relevante sobre si mesmo.

��No que se refere às crianças que não escrevem alfabeticamente, o importante 
é que coloquem muitas informações em jogo e cheguem à melhor produção 
final possível. Quando terminarem, valorize o trabalho realizado, apontando 
algumas palavras que ficaram escritas da melhor forma em relação ao texto 
original. Explique também que, para que seja lido por outras pessoas, será 
preciso acrescentar ou mudar algumas letras. Por isso, você reescreverá cada 
texto para que os autores possam passar a limpo em outra aula.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Vamos continuar a escrever sobre a vida de seu colega.

Converse com ele: escolham duas informações sobre o modo como ele vive para 
que você escreva.

Em seguida, vocês farão o mesmo em relação ao seu modo de vida: conte duas 
informações a seu respeito para que ele escreva.

1ª informação

2ª informação

Quando terminar, junte-se novamente a seu colega para que vocês leiam o que 
cada um escreveu.  É preciso avaliar se as informações ficaram bem escritas e 
se é preciso corrigir alguma palavra.
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aTIvIDaDE 13C – REvIsÃO Das 
pRODUÇÕEs

objetivos 

��Revisar seus textos.

��Refletir sobre os aspectos discursivos, buscando melhorar a linguagem en-
quanto escreve, considerando a característica do gênero que está sendo es-
crito e a melhor compreensão daqueles que lerão o texto.

��Desenvolver o comportamento de escritor (ler, reler, escrever, reescrever, 
passar a limpo).

Planejamento 

��Organização do grupo: em duplas, as mesmas que escreveram o texto.

��Materiais necessários: textos elaborados pelas duplas, com observações do 
professor sobre as produções, em pequenos bilhetes e material selecionado 
para passar a limpo.

��Duração aproximada: três aulas de 50 minutos.

encaminhamento

��Antes da aula, é preciso que você assinale no texto das duplas algumas 
questões relacionadas à linguagem, principalmente as que comprometem a 
progressão temática do texto. Marque um trecho do texto que esteja com-
prometido e escreva um pequeno bilhete sugerindo alterações e proponha 
que reflitam sobre eles, buscando formas de resolvê-los. 

��Iniciada a aula, distribua os textos que os próprios alunos escreveram na 
aula anterior com eles já organizados em duplas.

��Informe aos alunos que deverão rever as questões que você indicou no bi-
lhete. Quando terminarem a revisão do primeiro texto (de uma das crianças), 
devem fazer o mesmo no segundo (da outra criança).

��Enquanto trabalham, é preciso que você circule pela classe, retomando a 
leitura do bilhete junto com cada dupla, a fim de que compreendam os pro-
blemas apontados sobre a elaboração da linguagem do texto.

��Finalizada essa etapa, entregue a folha especialmente elaborada para com-
por o livro, para que possam passar a limpo o que escreveram. 

��Sugerimos a utilização de sulfite, tamanho A-4, para que tanto a produção 
escrita quanto alguns desenhos possam ser incluídos em cada página.
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��Na página dedicada ao colega, o autor do texto deverá assinar seu nome.

��No caso das crianças que não escrevem alfabeticamente, organize-as em 
quartetos e entregue, para cada um, o que uma delas escreveu. Alem de en-
tregar a folha escrita, diga o que a criança teve a intenção de escrever (utili-
zando para isso as anotações feitas na aula anterior).

��As demais crianças deverão ajudar o colega a acrescentar, retirar ou trocar 
letras, de acordo com aquilo que sabem. A criança autora do texto reescre-
verá, considerando as sugestões dos colegas. É interessante que você fique 
próximo dessas crianças, deixando que os demais trabalhem com mais au-
tonomia. Assim será possível fazer as intervenções apropriadas.

��No caso das crianças com escritas não alfabéticas, entregue a elas a produ-
ção que fizeram. Na mesma página haverá:

 J a primeira versão, produzida individualmente;

 J a segunda versão, reescrita pela criança, com sugestões dos colegas e 
intervenções realizadas por você;

 J a terceira versão, em que você escreveu convencionalmente o mesmo 
texto elaborado pela criança.

��Tanto os alunos que produzem escritas alfabéticas quanto os que não pro-
duzem deverão passar a limpo a última versão numa folha especial e fazer 
uma ilustração a respeito. Esse material fará parte da composição do livro.

aTIvIDaDE 13D –  ELaBORaNDO a 
Capa DO LIvRO

objetivos 

��Apreciar diferentes capas de livros informativos, incluindo a capa do livro 
“Crianças como você”.

��Definir no coletivo como será a capa do livro e confeccioná-la.

Planejamento 

��Organização do grupo: em pequenos grupos.

��Materiais necessários: livros informativos, o livro “Crianças como você” e a 
Coletânea de Atividades.

��Duração aproximada: 50 minutos.
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encaminhamento

��É importante decidir sobre a melhor ocasião para compartilhar com a turma 
os textos escritos pelos alunos na finalização desse projeto. Você pode es-
colher um momento de sua rotina e ler algumas produções a cada dia, até 
que todas sejam conhecidas da turma.

��Para essa aula, os alunos vão se reunir em quartetos e sugerir um título e 
uma diagramação de capa para o livro escrito e ilustrado por eles nas últi-
mas aulas.

��Antes de organizar os grupos, faça uma apreciação de diferentes capas de 
livros informativos, incluindo o livro Crianças como você, bem como de ou-
tros materiais.

��Levantadas essas possibilidades, os alunos devem se reunir para esboçar 
uma proposta de capa e uma sugestão de título. Circule entre os grupos para 
favorecer a participação de todos, bem como auxiliá-los, caso seja necessário.

��É interessante que os alunos recebam uma folha de papel maior onde pos-
sam reproduzir essa proposta, a fim de apresentá-la aos colegas. A escolha 
deve ser feita por meio de votação.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________ DATA _____ /_____ /_____

Estamos na finalização do livro em que vocês apresentaram seus colegas de classe.

Na aula de hoje, vocês planejarão a capa do livro.

A primeira coisa é escolher um título e pensar numa diagramação para a capa. 
Para isso, o professor vai organizar vocês em pequenos grupos e cada um pen- 
sará numa possibilidade.

Escreva o título que seu grupo vai sugerir aos colegas:
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Façam, no caderno ou numa folha avulsa, uma proposta para a capa (vocês terão 
que pensar no lugar onde ficará o título, se haverá desenhos, quantos e quais, 
onde ficarão, onde aparecerão os nomes dos autores e ilustradores, ou seja, os 
alunos de sua classe).

Quando terminarem, o professor organizará uma exposição com as diferentes su-
gestões, para que votem no melhor título e na melhor proposta de capa.

Anote o título que foi escolhido pela classe:

Etapa 14

Avaliação do percurso

aTIvIDaDE 14 – avaLIaÇÃO  
DO pERCURsO

objetivo 

��Levantar com os alunos o que foi aprendido ao longo do projeto.

Planejamento 

��Organização do grupo: coletivamente.

��Material necessário: produções dos alunos feitas ao longo do projeto.           

��Duração aproximada: 50 minutos. 
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encaminhamento

��Informe aos alunos que irão conversar a respeito do projeto e o que apren-
deram no decorrer das semanas trabalhadas.

��Retome as etapas do projeto com eles e deixem que falem sobre o que 
aprenderam. Você pode orientar a roda de conversa com algumas questões:

 J Qual etapa foi mais interessante?

 J Quais etapas acharam mais complicadas?

 J Vocês gostaram de produzir o Livro de contos?

 J O que vocês aprenderam sobre contos?

��Na conversa com eles, valorize o trabalho feito nas duplas e priorize a qua-
lidade dos textos escritos.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   358 05/11/14   17:27



REFERÊNCIas 
BIBLIOgRÁFICas

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   359 05/11/14   17:27



12239 RI Guia Quarto Ano.indd   360 05/11/14   17:27



361RI – RecupeRação IntensIva – 4º ano

Referências bibliográficas

BARBOSA, J. P. Trabalhando com os gêneros do discurso: uma perspectiva enunciativa para o ensi-
no de língua portuguesa. São Paulo, 2001. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Pon-
tifícia Universidade Católica.

BEZERRA, M. A. Por que cartas do leitor na sala de aula. In: DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BE-
ZERRA, M. A. (Orgs.). Gêneros textuais e ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 47-57.

COLOMER, T. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre: Artmed, 2002.

DOLZS, J.; SCHNEUWLY, B. Genres et progression en expression orale et écrite: eléments de ré-
flexion à propos d’une expérience romande. Enjeux. Tradução de Roxane H. R. Rojo. 1996. 
Mimeografado.

DOT/SME. Orientações Curriculares e Proposições de Expectativas de Aprendizagem para o En-
sino Fundamental I: Primeiro ao Quinto Ano.

FERREIRO, E. Passado e presente dos verbos ler e escrever. São Paulo: Editora Cortez, 2002.

HUHNE, L. M. Metodologia científica. 7. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2000.

LERNER, D. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre. Artmed, 
2005. p. 62.

MELO, C. R. B. Cartas à redação: uma abordagem discursiva. Campinas, 1999.  Tese (Doutorado) 
– Universidade Estadual de Campinas.

MORAIS, A. G. de. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática, 1998.

ONTANINI, I. Cartas ao editor: a linguagem como forma de identificação social e ideológica. In: 
MEURER, J. L.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). Gêneros textuais. Bauru: Edusc, 2002. p. 225-238.

ROJO, R.; CORDEIRO, G. S. Apresentação: gêneros orais e escritos como objetos de ensino: modos 
de pensar, modo de fazer. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos 
na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

Revista Ciência Hoje das Crianças: CHC, 173, outubro de 2006; 183, setembro de 2007. http://
cienciahoje.uol.com.br/2873

Revista Recreio: 340, setembro de 2006; 386, agosto de 2007; 183, setembro de 2007.

SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Educação. Expectativas de aprendizagem de língua portugue-
sa dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. 2013. Elaboração: Kátia Lomba 
Bräkling. Colaboração: Grupo Referência de Língua Portuguesa, Formadoras do Programa Ler 
e Escrever e Equipe CEFAI. Supervisão Pedagógica: Telma Weisz.

Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12/03/2014)

SÃO PAULO (Estado) Secretaria de educação. M1U7T8 in Letra e vida: programa de formação de 
professores alfabetizadores: coletânea de textos – Módulo 1. São Paulo 2007.

SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Educação. Orientações didáticas fundamentais sobre as ex-
pectativas de aprendizagem de língua portuguesa. 2013. Elaboração: Kátia Lomba Bräkling. 
Colaboração: Formadoras do Programa Ler e Escrever e Equipe CEFAI. Supervisão Pedagó-
gica: Telma Weisz.

Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12/03/2014)

SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

TEBEROSKY, A., GALLART, M. (Orgs.). Contextos de alfabetização inicial. Porto Alegre: Artmed, 2004.

VIDAL, E. C. R. G. Projetos didáticos em salas de alfabetização.  Curitiba: Appris, 2014.

WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2000.

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. São Paulo: Artmed, 1998.

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   361 05/11/14   17:27



anoTaçÕeS

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   362 05/11/14   17:27



anoTaçÕeS

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   363 05/11/14   17:27



anoTaçÕeS

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   364 05/11/14   17:27



anoTaçÕeS

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   365 05/11/14   17:27



anoTaçÕeS

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   366 05/11/14   17:27



COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS MATERIAIS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS 
INICIAIS – CEFAI
Sonia de Gouveia Jorge (Direção)
Ana Luiza Tayar de Lima
Andréa Fernandes de Freitas
Daniela Galante Batista Cordeiro
Edgard de Souza Junior
Edimilson de Moraes Ribeiro
Fabiana Cristine Porto dos Santos
Ivana Piffer Catão
Leandro Rodrigo de Oliveira
Luciana Aparecida Fakri
Márcia Soares de Araújo Feitosa
Maria Helena Sanches de Toledo
Maria José da Silva Gonçalves Irmã
Renata Rossi Fiorim Siqueira
Silvana Ferreira de Lima
Soraia Calderoni Statonato
Vasti Maria Evangelista
Solange Guedes de Oliveira
Tatiane Araújo Ferreira

Concepção e elaboração do conteúdo
Andréa Beatriz Frigo
Claudia Rosenberg Aratangy
Ivonildes Milan
Marisa Garcia
Milou Sequerra

Colaboração
Equipe do Programa Ler e Escrever

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP
Ana Maria Minadeo de Moura
Denise Campos
Maria das Graças Leocádio
Maria Lúcia Zanelli
Otavio Nunes
Rogerio Mascia Silveira
Simone de Marco
Viviane Gomes dos Santos

Licenciamentos feitos pela IMESP
Abril Comunicações S/A 
Agência Riff 
Ciranda Cultural 
Companhia das Letrinhas 
Cortez Editora
Editora Ática/herdeira
Editora Cosac Naify
Editora Salamandra
Fundação Parque Zoológico de São Paulo
Instituto Ciência Hoje/RJ/Diego Pires Azevedo
O Estado de São Paulo/Site Rádio Eldorado
Saúde Animal 

©Acervo FPZSP
©Acervo Zooparque Itatiba
©by Elena Quintana
©Carlos Nader/Acervo FPZSP
©Craig Dingle/Getty Images
©Dea Picture Library/Getty Images
©Editora de Arte/Folhapress
©Folhapress
©Glória Jafet/Acervo FPZSP
©Istock/360/Getty Images
©Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images
©Mike Dunning/Getty Images
©Paulo Gil/Acervo FPZSP
©UOL/Folhapress
©VM e ©Cia das Letras (Editora Schwarcz)
©Ysbrand Cosijn/Getty Images
©tradução de Ana Maria Machado

Crédito de fotos - cruzadinhas
Págs 61, 108 e 112.

-  bicicleta/carro/navio/leitão 
©Fernandes Dias Pereira/IMESP

-  caminhão/avião/caminhão/sabão/melão 
©Genivaldo Carvalho/IMESP

-  trem/leão ©Paulo César da Silva/IMESP
-  morango/maça ©Cleo Velleda/IMESP

Diagramação
Fátima Consales

Revisão ortográfica
Dante Pascoal Corradini

Tratamento de imagem
Leandro A. Branco

Ilustração
Robson Minghini

Impressão e acabamento
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

12239 RI Guia Quarto Ano.indd   367 05/11/14   17:27



12239 RI Guia Quarto Ano.indd   368 05/11/14   17:27


