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APRESENTAÇÃO
A coleção foi elaborada para constituir-se num espaço de interação e brincadeiras entre crianças e adultos, possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Utilizamos como
referencial teórico a aprendizagem como processo ativo, por parte de quem ensina e de quem
aprende, e na interação entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento escolar. A criança é
vista como sujeito ativo e suas aprendizagens não podem ficar restritas a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo.

EN

“Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências
que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as
relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem
nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura
e no encontro com as pessoas (BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
versão homologada, dez. 2017, p. 38 e 39).
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Esta coleção, portanto, articula os princípios que norteiam nossa prática como educadoras
e aqueles presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC – versão homologada), na
Política Nacional de Alfabetização (PNA), no programa “Conta pra mim: Guia de literacia familiar” e em outros referenciais teórico-metodológicos que tratam da Educação Infantil.

A

Nos livros que compõem a coleção você encontra, além das atividades relacionadas aos
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos na BNCC (que abrangem o desenvolvimento integral das crianças), atividades pedagógicas que contribuem para a preparação
da criança para a futura alfabetização formal, bem como atividades que a auxiliam na futura
aprendizagem dos diversos conteúdos do Ensino Fundamental em matemática, os quais têm
início no primeiro ano do Ensino Fundamental.
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Adotamos o sistema de progressão que acompanha os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento constantes na versão homologada da BNCC e, também, as orientações propostas pela PNA. Organizamos os aspectos relativos à preparação para a alfabetização e a
matemática, observando a faixa etária para a qual cada volume da coleção se destina. Esses
objetivos de aprendizagem, conteúdos propostos nos campos de experiências da BNCC e
aqueles sugeridos na PNA estão presentes na coleção e são descritos neste manual, que
acompanha cada volume.
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A coleção é acompanhada, também, por um Material Digital para o Professor, um Material
Digital para o Gestor, seis videotutoriais para o gestor e dez videotutoriais para o professor. O
conjunto desses materiais visa a preparar o professor e o gestor, para que a Educação Infantil
seja cada vez mais eficiente e a parceria escola-família se aprofunde cada vez mais.
Contamos com vocês, educadores, para avaliar criticamente as atividades que compõem o
livro do aluno e as orientações não só do Manual do Professor, mas também dos outros materiais que acompanham a coleção, procurando adequá-las às características e necessidades
das crianças, em seus diversos níveis de desenvolvimento e contexto social.

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Infância: diferentes concepções

DI

Brasil: creches e pré-escolas

M

EN

Os cuidados e a educação das crianças estão diretamente relacionados às concepções de infância,
que sofrem alterações ao longo da história. Houve, inicialmente, um período em que elas eram consideradas adultos em miniatura, desconsiderando-se as especificidades das diferentes fases da infância,
como hoje entendemos. Seus cuidados e educação eram de inteira responsabilidade da família e, entre
os mais abastados, ou seja, nas famílias da elite, contavam com a ajuda das damas de companhia ou
preceptoras.
Segundo Ariès (1981), a concepção da infância como uma fase da vida humana surge no século XIII,
mas a evolução das pesquisas sobre essa etapa começa entre os séculos XV e XVI, com estudos mais
numerosos e significativos intensificando-se a partir do fim do século XVI e durante o século XVII.
Já a partir do século XIX, a questão da infância ganha maior relevância e destaque tanto para a família,
como para a sociedade. As crianças, então, deixam de ser vistas como miniaturas de adultos e passam a
ser consideradas como alguém que merece cuidados diferenciados, que demanda tempo, lugar e espaço
próprios – delineando-se assim um processo evolutivo do conceito que hoje reconhecemos como infância. Dentro dessa perspectiva, surgem as primeiras instituições infantis destinadas, especificamente, ao
atendimento das crianças pequenas, com atenção especial aos órfãos de guerra ou do abandono gerado
pela pobreza e movimentos migratórios, consequentes deste contexto.
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No Brasil, a infância começa a ganhar importância a partir de 1875, quando surgem no Rio de Janeiro
e em São Paulo os primeiros jardins de infância, inspirados na proposta de Froebel (Friedrich Froebel,
nascido em Oberweissbach, no sudeste da Alemanha, em 1782, foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas). O nome
jardim de infância reflete um princípio que Froebel compartilhava com outros pensadores de seu tempo:
o de que a criança é como uma planta em sua fase de formação, exigindo cuidados para que cresça de
maneira saudável. Os jardins de infância, no Brasil, foram introduzidos no sistema educacional de caráter
privado, visando a atender principalmente às crianças filhas da emergente classe média industrial.
As creches e as pré-escolas surgem em função da crescente urbanização e estruturação do capitalismo. A necessidade de a mulher entrar no mercado de trabalho desencadeia um movimento entre os
operários, pela reivindicação de um lugar para manter seus filhos sob proteção. Em 1930, o atendimento
pré-escolar passa a contar com a participação direta do setor público, em consequência de reformas
jurídicas educacionais. Seu conteúdo visava a atender tanto à crescente pressão por direitos trabalhistas
da nova classe social brasileira que surgiu, em decorrência das lutas sindicais, quanto à nova ordem legal
da educação: pública, gratuita e para todos.
Em 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira, são definidas a creche e a pré-escola como
direito da família e dever do Estado (art. 208, inciso IV).
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Educação Infantil: educar e cuidar
Em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96, art. 29), a
Educação Infantil passa a ser reconhecida como etapa inicial da Educação Básica. Foi então retirado das
creches seu caráter de assistencialismo em contraponto ao caráter educacional das pré-escolas, transformando-as em escolas infantis ou instituições de atendimento à criança de zero a cinco anos e 11 meses.
A diferença fundamental está na subdivisão por faixas etárias, ou seja, a creche é para crianças de zero
a três anos, enquanto a pré-escola atende às crianças de quatro e cinco anos.
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A Educação Infantil passa a ser vista com a função de educar e de cuidar. Cuidar no sentido de atender
às necessidades básicas da criança. É fundamental observar, ouvir e respeitar as crianças em suas diferenças, pois seu comportamento pode indicar não apenas suas necessidades, mas também a qualidade
do tratamento que está recebendo. Educar significa oferecer à criança possibilidades de descobertas e
aprendizado. Significa também propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas
de forma integrada, esperando-se, pois, do professor, uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança e, ao mesmo tempo, o acesso pelas crianças aos conhecimentos produzidos pela cultura.
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade, portanto, o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, completando a ação da família e da comunidade.
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FUNÇÃO PREPARATÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM
GERAL, E DA PRÉ-ESCOLA, EM ESPECÍFICO, PARA A FUTURA
ALFABETIZAÇÃO FORMAL

ED
I

TO
R

A

DI

M

Nesta seção, vamos abordar alguns aspectos desenvolvidos em outras seções, reforçando as questões legais sobre a função preparatória da Educação Infantil, em especial a pré-escola, com foco específico na futura alfabetização. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica, instituída pela Resolução CNE/CP
nº 2, em dezembro de 2017, e homologada pelo Ministério da Educação em 2018, regulamenta a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Embasada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEI), de 2009, a BNCC avançou no reconhecimento da Educação Infantil como fundamento
do processo educacional, adotando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes das
práticas pedagógicas nessa etapa. Além disso, fixou seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
Ainda conforme a BNCC, a organização curricular da Educação Infantil estrutura-se em cinco campos
de experiências que definem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: 1- O eu, o outro e
o nós; 2- Corpo, gestos e movimentos; 3- Traços, sons, cores e formas; 4- Escuta, fala, pensamento e imaginação; 5- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
As propostas e práticas desenvolvidas devem atender, também, às competências gerais da Educação
Básica.
A BNCC, ademais, estabelece que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos cinco campos de experiências devem ser organizados, sequencialmente, em três grupos segmentados por faixa
etária, que são Creche: Bebês (0 a 1 ano e 6 meses); Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3
anos e 11 meses); e Pré-escola: Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
Segundo a Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril
de 2019, a prática educativa na Educação Infantil deve ser provida de intencionalidade pedagógica e,
sobretudo, regida por evidências científicas mais atualizadas e bem fundamentadas no campo do desenvolvimento infantil, de forma a garantir que as crianças adquiram as habilidades preparatórias para a
alfabetização formal, que ocorre nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
Assim, a abordagem utilizada nesta coleção tem como meta contribuir significativamente para que,
ao final da Educação Infantil, as crianças alcancem as aprendizagens elencadas nos diferentes campos
de experiências previstos na BNCC, bem como desenvolvam as habilidades de literacia, essenciais à
alfabetização, e de numeracia, o que favorecerá seu ingresso no Ensino Fundamental.
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Reflexões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

EN

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define as
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica, com
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegurados, em conformidade com o que propõe o
Plano Nacional de Educação (PNE).
A etapa da Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a visão da criança
como protagonista em todos os contextos de que faz parte: ela não apenas interage, mas cria e modifica
a cultura e a sociedade. Essa concepção de criança que constrói e se apropria do conhecimento sistematizado, portanto, não pode ficar limitada a um processo de desenvolvimento natural e espontâneo. É
importante o professor imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil,
tanto na creche quanto na pré-escola.
A partir das evidências científicas relativas à aprendizagem das crianças, é necessário definir as situações de aprendizagem que lhes serão oferecidas para que sua formação seja integral. É necessário,
também, acompanhar o desenvolvimento das crianças, por meio de registros diversos, a fim de identificar
seus avanços e aprendizagens. Segundo a BNCC:

DI

M

Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores
quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é
possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção
de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas”
ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas
as crianças (BRASIL, 2018, p. 39).
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Para atingir seu propósito em relação à formação das crianças, a BNCC propôs os cinco campos de
experiências citados anteriormente, bem como seus respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil, conforme a faixa etária da criança. Essa intencionalidade educativa
precisa ser expressa, respeitando e garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das
crianças: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
Ainda de acordo com a BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu artigo 9º, estabelecem que:
Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se
de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos,
o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização (BRASIL, 2018, p. 37).
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O brincar na infância é indispensável, tão importante quanto comer, dormir ou falar. É brincando que a
criança desenvolve seu sistema emocional, psíquico e cognitivo. Ela aprende a tomar decisões, desenvolve sua capacidade de liderança e trabalha, de forma lúdica, seus conflitos. O ato de brincar proporciona
grande desenvolvimento da criança, pois lhe permite ensaiar, provar, explorar, experimentar e, ao final,
interagir com as pessoas e com os objetos que estão ao seu redor. Ao tomar para si a decisão de brincar
ou não, ela faz escolhas que lhe dão oportunidade de experimentar sua autonomia perante o mundo.
As brincadeiras vão se estruturando conforme o estágio evolutivo da criança. No começo, predominam
aquelas que são sensório-motoras, de caráter manipulativo e exploratório. Com o passar do tempo, todavia, mudam-se os seus objetivos e os seus fins. As brincadeiras de faz de conta e de magia, por exemplo,
contribuem para uma passagem harmoniosa ao universo real da vida cotidiana. As brincadeiras sociais
favorecem e incrementam novas aprendizagens. Assim, a criança passa pela infância e chega à vida adulta
com sua própria identidade. Na escola, ela se percebe como sujeito de direitos e deveres. Está num grupo
em que tem de conviver e negociar o tempo todo, e as brincadeiras e as interações, dirigidas ou não, se
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misturam num eterno novo fazer. É importante que o adulto saiba e compreenda que a criança tem necessidade de brincar pelo simples prazer, não por obrigação, e que essa liberdade faz com que aflorem
e sejam estimuladas a iniciativa, a criatividade e a imaginação. Os momentos livres para brincar podem e
devem fazer parte do planejamento escolar, mas sem subestimar a necessidade de desenvolver práticas
pedagógicas, com intencionalidade educativa, relativas à formação integral da criança. As aprendizagens
necessárias à continuidade da escolaridade das crianças devem, também, fazer parte desse planejamento,
para que elas possam desenvolver as habilidades precursoras da alfabetização e das competências matemáticas mais complexas.
Conforme se lê no próprio documento, com “a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante passo é dado, nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação Básica”.
A BNCC destaca também a importância do diálogo entre as famílias e as instituições de Educação Infantil:

EN

Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças,
a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de
Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer
e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das
famílias e da comunidade (BRASIL, 2018, p. 37).
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Ainda segundo as orientações da BNCC, outro aspecto que merece ser pontuado refere-se às considerações relacionadas à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Dentre essas considerações, destacamos a integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças,
os quais devem respeitar suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os
conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. É importante que os registros das
observações sobre a criança sejam compartilhados entre os professores da Educação Infantil e os dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, para que as crianças possam ser acolhidas com afeto e respeito ao seu
desenvolvimento, recebendo todo o suporte necessário para continuidade do trabalho pedagógico, com
vistas ao seu sucesso escolar. Dessa forma, espera-se uma transição eficiente para o Ensino Fundamental,
almejando a integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças.

A

Por que repensar a alfabetização, segundo a Política Nacional
de Alfabetização (PNA)?

TO
R

A Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019,
busca combater o analfabetismo no Brasil com práticas que elevem a qualidade da alfabetização. Isso porque, mesmo com todas as ações planejadas para melhoria dos resultados em leitura, escrita e matemática,
percebe-se que os patamares apresentados por nossos alunos estão aquém do desejado. Dentre as análises que existem sobre o tema, selecionamos os dados apresentados pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) realizada em 2016. Os dados referem-se aos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental.
54,73% dos alunos em níveis insuficientes de leitura

33,95% dos alunos em níveis insuficientes de escrita

54,46% dos alunos em níveis insuficientes de matemática

ED
I

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os dados indicam que os alunos classificados no nível 1 da escala de proficiência em leitura são
incapazes, por exemplo, de localizar informação explícita em textos simples de até cinco linhas e de
identificar a finalidade de textos como convites, cartazes, receitas e bilhetes. Em relação à escrita, apesar
dos resultados serem melhores, aproximadamente 680 mil alunos de cerca de 8 anos estão nos níveis
1 e 2 e não conseguem escrever “palavras alfabeticamente”, ou as escrevem com desvios ortográficos.
Quanto à escrita de textos, ou produzem textos ilegíveis, ou são absolutamente incapazes de escrever
um texto curto, informa a PNA (BRASIL, 2019b).
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Em relação à matemática, 54,46% dos estudantes tiveram desempenho abaixo do adequado, o que
significa que não eram capazes, por exemplo, de calcular adição de duas parcelas com reagrupamento,
nem de associar o valor monetário de um conjunto de moedas ao valor de uma cédula.
A comparação dos resultados das edições de 2014 e de 2016 revela uma estagnação no desempenho dos alunos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP
(2018a). A ANA e outros instrumentos de avaliação apontam que, apesar dos esforços e investimentos
financeiros do governo e sociedade civil, a universalização da educação primária não tem significado
o acesso aos conhecimentos básicos, e são poucos os avanços obtidos na alfabetização das crianças.
Além dos indicadores nacionais, os resultados obtidos pelo Brasil nas avaliações internacionais revelam
graves deficiências no ensino e na aprendizagem de matemática, de leitura e de escrita, o que torna clara
a necessidade de reavaliar e transformar nossa realidade educacional.
A educação tem sido uma preocupação central das nações no século XXI. Não se pode conceber um
futuro próspero para um país que descuida das suas políticas educacionais, uma vez que o progresso
científico, econômico e social de um povo está intimamente relacionado com a qualidade da sua educação.
Diante dos dados apresentados, em 2019, o Governo Federal institui pelo Decreto nº 9.765/2019
a Política Nacional de Alfabetização (PNA) para que a União, em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, fomente programas e ações voltados à promoção da alfabetização com base em
evidências científicas, tendo por finalidade a melhoria da qualidade da alfabetização em território nacional e o combate ao analfabetismo absoluto e funcional, no contexto das diferentes etapas e modalidades
da Educação Básica e da educação não formal.

Relação de complementaridade entre a BNCC e a PNA

DI

Para falarmos da complementaridade entre a BNCC e a PNA, retomamos, inicialmente, o que nos diz
a BNCC, levando em consideração a concepção de Educação Infantil na atualidade:

TO
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Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que
vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo
educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua
comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o
universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando
e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação
familiar [...] (BRASIL, 2017, p. 36).
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A Educação Infantil deve, portanto, proporcionar a base, em termos de desenvolvimento, para que as
crianças alcancem seu potencial. Para isso, a PNA propõe incluir no currículo das escolas de Educação
Infantil ações que contribuam para o desenvolvimento da alfabetização e estimulem o desenvolvimento
da linguagem oral e da literacia emergente (conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados com a leitura e a escrita, desenvolvidos antes da alfabetização). Propõe, também, o envolvimento
de pais e cuidadores na literacia familiar (conjunto de práticas e experiências relacionadas à linguagem, à leitura e à escrita que as crianças vivenciam com seus pais, familiares ou cuidadores antes mesmo
de ingressar na escola). Essas práticas podem e devem ser feitas sem prejuízo da formação integral das
crianças, agregando práticas pedagógicas de forma a contribuir para que isso ocorra.
Sendo assim, deve-se oferecer às redes de ensino e aos alunos brasileiros, por meio de programas
e ações, a valiosa contribuição das ciências cognitivas, especialmente da ciência cognitiva da leitura, em
uma política de alfabetização eficaz, que terá reflexos positivos não apenas na Educação Básica, mas em
todo o sistema educacional do país.
Segundo a PNA, as crianças que adquirem desde cedo habilidades fundamentais para a alfabetização
têm mais sucesso no processo de aprendizagem da leitura e da escrita e na vida escolar do que aquelas
que não as adquirem. Como dito anteriormente neste manual, a partir das evidências científicas relativas
à aprendizagem das crianças, é necessário definir as situações de aprendizagem que lhes serão ofere-

10

SÃ
O

cidas, para que sua formação seja integral. É necessário, também, acompanhar o desenvolvimento das
crianças, por meio de registros diversos, para identificar seus avanços e aprendizagens. Nessa direção,
e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais.
Ao apresentar os componentes essenciais à alfabetização, a PNA explicita e detalha elementos da
própria BNCC. Segundo o art. 5º da PNA, constituem diretrizes para a implementação da Política Nacional de Alfabetização:
I - priorização da alfabetização no primeiro ano do Ensino Fundamental;

II - incentivo a práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia emergente na Educação Infantil;
III - integração de práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização;

EN

IV - participação das famílias no processo de alfabetização por meio de ações de cooperação e integração entre famílias e comunidade escolar;
V - estímulo aos hábitos de leitura e escrita e à apreciação literária por meio de ações
que os integrem à prática cotidiana das famílias, escolas, bibliotecas e de outras instituições educacionais, com vistas à formação de uma educação literária;
VI - respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades
especializadas de educação;

M

VII - incentivo à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem de leitura, de
escrita e de matemática, inclusive dos transtornos específicos de aprendizagem; e
VIII - valorização do professor da Educação Infantil e do professor alfabetizador (Documento Referencial Técnico-Científico – PNLD 2022, p. 11).

DI

São pontos convergentes e complementares entre a BNCC e a PNA:
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• a importância de o professor imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola;
• a inserção da criança desde cedo no mundo das palavras, letras e números, promovendo efeitos
positivos sobre sua futura alfabetização e capacidade de fluência em leitura, compreensão e escrita;
• o envolvimento da família no processo de alfabetização das crianças;
• a integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças;
• os componentes essenciais para a alfabetização do art. 3º da PNA, que explicita preceitos contidos na
própria BNCC.
Com relação aos componentes essenciais para a alfabetização, entretanto, os documentos usam uma
linguagem diferente:

Política Nacional de
Alfabetização (PNA)

Base Nacional Comum Curricular

“consciência fonológica dos fonemas do português do Brasil” (p. 90)

Instrução Fônica Sistemática

“Dominar as relações entre grafemas e fonemas” (p. 93)
“Saber decodificar palavras e textos escritos” (p. 93)

Fluência em Leitura Oral

“fluência e rapidez de leitura” (p. 93)

ED
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Consciência Fonêmica

Desenvolvimento de Vocabulário “as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário” (p. 42)
Compreensão de Textos
Produção de Escrita

“Ler e compreender [...] de maneira autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos [...] e crônicas.” (p. 97)
“Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética” (p. 99)
Fonte: Documento Referencial Técnico-Científico - PNLD 2022, p.16.
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Divergência entre os documentos: conforme a BNCC, espera-se que a criança seja alfabetizada nos
1º e 2º anos do Ensino Fundamental, processo que será complementado por outro, a partir do 3º ano,
denominado “ortografização”. Já segundo a PNA, é desejável que as habilidades metalinguísticas e os
demais componentes essenciais da alfabetização sejam desenvolvidos no período pré-escolar, de modo
a proporcionar condições mínimas para que a alfabetização possa ocorrer com êxito no 1º ano do Ensino
Fundamental (NATIONAL EARLY LITERACY PANEL, 2009, apud BRASIL, 2019b).

ALFABETIZAÇÃO E LITERACIA

DI

M
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Pesquisas recentes têm chamado a atenção para o uso da palavra “alfabetização”, que muitas vezes
tem sido usada com imprecisão, induzindo a dúvidas e dificuldades de diálogo entre educadores e outras
pessoas envolvidas no processo educativo. Nos últimos anos, novas tecnologias de imagens cerebrais
têm permitido explorar campos de pesquisa até então desconhecidos. Dentro desse contexto, surgem as
ciências cognitivas. E, entre elas, a ciência cognitiva da leitura, que muito tem contribuído para o aprofundamento de processos linguísticos, cognitivos e cerebrais envolvidos na aprendizagem e no ensino das
habilidades de leitura e de escrita, que ocorrem na alfabetização. Segundo as orientações do caderno
da PNA, a alfabetização deve ser entendida, com base na ciência cognitiva da leitura, como o ensino
das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, este entendido como os caracteres do
alfabeto (letras) que representam os sons da fala.
A literacia, conceito que já vem sendo difundido desde os anos de 1980, refere-se também a um
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e escrita, assim como a alfabetização, mas com uma abordagem mais abrangente, que independe do sistema de escrita utilizado, compreendendo diferentes níveis. A opção por utilizar o conceito de literacia permite, entre outras vantagens,
uma forma de alinhamento com a terminologia científica consolidada internacionalmente.

Entendendo a Literacia

TO
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A

Segundo Morais (2014, apud BRASIL, 2019, p. 21), a literacia deve ser entendida como um conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e à escrita, bem como sua prática produtiva, podendo compreender vários níveis que vão desde o nível básico – que compreende a literacia
emergente – até o mais avançado, quando a pessoa já é capaz de ler e escrever fazendo uso produtivo
dessas capacidades com frequência e eficiência, utilizando-as na aquisição, transmissão e, por vezes,
produção do conhecimento.

Nível básico da Literacia e a pré-escola
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A literacia emergente pode e deve ocorrer antes mesmo de a criança iniciar o processo formal de
alfabetização. A criança, desde cedo, seja na família ou na escola, tem contato com diferentes práticas de
linguagem oral e escrita. Isso ocorre de forma lúdica, de modo formal ou informal, antes mesmo de ela
aprender a ler e escrever. Em casa (com familiares ou amigos), em locais de convivência (como supermercado e praças) ou na escola, a criança ouve histórias, recita poemas, trava-línguas, quadrinhas e parlendas, participa de brincadeiras cantadas, folheia livros, jornais, revistas. Ao vivenciar essas experiências,
ela reconhece algumas letras (do próprio nome e do nome de familiares), os nomes de outras letras e
os sons, tenta representá-las por escrito, identifica sinais gráficos ao seu redor. Essas habilidades, sendo
desenvolvidas, contribuem para uma alfabetização mais eficiente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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As pesquisas mostram que é importantíssimo desenvolver certos conhecimentos e
habilidades de leitura e escrita na pré-escola, pois favorece não só o processo de alfabetização formal da criança, mas toda a sua vida escolar. São beneficiadas com isso,
sobretudo, as crianças que não tiveram em casa um ambiente rico linguisticamente
(NATIONAL EARLY LITERACY PANEL, 2009, apud BRASIL, 2019).

Um destaque para a literacia familiar
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A literacia familiar consiste em um conjunto de práticas e experiências relacionadas à linguagem, à leitura e à escrita que as crianças vivenciam no ambiente doméstico, com seus pais, familiares ou cuidadores
antes mesmo de ingressar na escola. Conforme as orientações do programa “Conta pra mim”, formulado pela
Secretaria de Alfabetização do MEC:
Literacia Familiar é se envolver na educação dos filhos, curtindo momentos especiais de
afeto, carinho e diversão em família, brincando com livros e palavras. É interagir, conversar e
ler em voz alta com os filhos. É estimulá-los a desenvolver, por meio de estratégias simples e
divertidas, quatro habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever! (BRASIL, 2019, p. 13).

DI

M

EN

Assim, construir ações planejadas para orientar as famílias na participação efetiva na vida escolar de
seus filhos é um desafio a ser perseguido pelas escolas, em conjunto com a comunidade escolar.
Segundo o Resumo de Políticas 9 do UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), documento da UNESCO
que trata sobre a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, estratégias inovadoras vêm sendo implementadas incentivando a aprendizagem em família como uma abordagem transformadora, quebrando barreiras
entre casa, escola e comunidade. Pesquisas comprovam os benefícios da orientação de “toda a família” para
abordar a alfabetização e outros desafios educacionais vividos por famílias e comunidades desfavorecidas. Criar
ambientes que estimulem a leitura e a escrita, que promovam uma cultura de cooperação entre instituições e
incorporar a alfabetização e a aprendizagem em outros serviços de apoio às famílias desfavorecidas tem possibilitado o êxito de programas de aprendizagem intergeracionais (Resumo de Políticas 9 do UIL. Disponível em:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249463_por>. Acesso em: 4 jun. 2020).
Segundo o referido documento, a aprendizagem em família propicia aos adultos e às crianças oportunidades de se tornarem aprendizes independentes e proativos para toda a vida.
A seguir, destacamos algumas práticas da literacia familiar, segundo o Guia “Conta pra mim”, do Ministério da Educação, que contribuem para o desenvolvimento da criança:
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• A interação verbal, que consiste na importância das situações de conversa com as crianças. Essas
conversas contribuem para o aumento do vocabulário e o fortalecimento dos laços afetivos. Aqui
importa a quantidade e a qualidade dos diálogos.
• A leitura dialogada, que consiste na leitura em voz alta feita pelo adulto para a criança com momentos de interação entre leitor e ouvinte, com troca de informações sobre trechos e imagens que
despertaram a atenção durante a leitura.
• A narração de histórias, que consiste em contar histórias usando palavras, imagens, gestos e sons
de forma a despertar o interesse do ouvinte. A narração de histórias é uma maneira de entreter,
educar, preservar a cultura e discutir valores. É importante interagir com as crianças nessa prática.
• Os contatos com a escrita, que permitem à criança familiarizar-se com a escrita. É comum também observar no ambiente familiar a criança fazer tentativas de escrita (com lápis, giz de cera), conversas com
outras pessoas, manuseio de livros infantis, brincadeiras cantadas, recitação de quadrinhas, jogos com
letras e palavras e várias outras experiências decorrentes dos momentos de convivência do dia a dia.
• Os momentos lúdicos vivenciados em família, em que a criança participa de atividades diversas com
seu grupo de convivência de brincadeiras, jogos, dança, canto acompanhado de instrumentos musicais,
passeios e viagens.

Por fim, podemos incluir como uma prática de literacia familiar a motivação. A família precisa oferecer
à criança situações de leitura e escrita, e deve acompanhar seu desenvolvimento se envolvendo, valorizando e estimulando a criança em seus progressos no que toca à leitura e à escrita.
As práticas descritas representam situações de desenvolvimento e compreensão da linguagem oral,
que contribuem para a ampliação do vocabulário, despertam a imaginação e o gosto pela leitura, contribuem para o aprendizado da leitura e da escrita, além de estreitar o vínculo familiar.
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Pais que praticam a Literacia Familiar tendem a se envolver mais com a vida escolar
de seus filhos: acompanham os deveres de casa, participam das reuniões escolares e
entendem melhor as necessidades e dificuldades das crianças (BRASIL, 2019, p. 17).

Como deve acontecer a comunicação com a família

Considerando a relevância da literacia familiar no processo de aprendizagem das crianças, destacamos a importância de a escola estabelecer canais efetivos de comunicação com as famílias, implementando programas e ações que ajudem e orientem os pais e outros responsáveis a participar efetivamente,
tornando-os aliados e colaboradores nesse processo.

EN

Implementar programas e ações de literacia familiar como medidas preventivas do
insucesso escolar tem sido uma estratégia empregada em diversos países. Esses programas e ações, em geral, objetivam encorajar pais ou cuidadores a desempenharem
um papel mais ativo no desenvolvimento da literacia das crianças em idade pré-escolar
(BRASIL, 2019b, p. 23).
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Nesse sentido, sugerimos as seguintes ações que podem estreitar as relações entre família e escola,
contribuindo para maior participação da família no processo de alfabetização:
• troca de experiências entre as famílias com relatos de vivências que promovam o interesse das
crianças pela leitura;
• palestras para os pais e/ou cuidadores orientando-os sobre práticas que podem ser desenvolvidas
com as crianças e que lhes despertem interesse pela leitura e escrita;
• convite às famílias para que participem de atividades desenvolvidas com as crianças na escola;
• intercâmbio de empréstimo de livros de literatura infantil entre a escola e/ou pais para que as crianças manuseiem ou ouçam a leitura feita por um leitor (contação de história);
• atitudes de convencimento, como mensagens enviadas aos pais, sugerindo algumas práticas que
contribuam na formação de leitores.

A

A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS CONHECIMENTOS ELEMENTARES
DE ALFABETIZAÇÃO

TO
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Antes de falarmos dos conhecimentos elementares da alfabetização na Educação Infantil, gostaríamos
de reafirmar que a capacidade de leitura e de escrita constitui um processo que depende de habilidades
adquiridas antes da alfabetização e desenvolvidas e consolidadas depois dela, permitindo o alcance de
níveis mais avançados de literacia. Abordamos aqui apenas as literacias emergente e familiar, que
devem pautar o trabalho pedagógico no pré-escolar e 1º ano do Ensino Fundamental. Lembramos que
a literacia intermediária e a literacia disciplinar não serão aqui discutidas – para melhor conhecimento
destas, sugerimos a leitura do respectivo caderno da PNA.
A fim de preparar as crianças para a alfabetização formal que ocorre no 1º ano do Ensino Fundamental, conhecimentos elementares da alfabetização são essenciais. Destacamos alguns a seguir.

Consciência fonológica e fonêmica
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Para melhor compreensão desses conceitos, esclarecemos que habilidades metalinguísticas constituem habilidades relacionadas à capacidade de pensar a própria língua; são habilidades que decorrem
de práticas que desenvolvem a linguagem oral e favorecem a tomada de consciência da fala.
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Aprender a ler e a escrever faz criar no cérebro um caminho que liga as áreas de processamento fonológico com as de processamento visual, de modo que uma palavra,
quando é vista, ativa no cérebro as mesmas áreas que uma palavra quando é ouvida
(BRASIL, 2019b, p. 26).
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Diversas habilidades metalinguísticas podem ser desenvolvidas em jogos e brincadeiras, como a
consciência fonológica, essencial ao processo de aprendizagem da leitura e escrita por facilitar a compreensão do princípio fonético. Trata-se de habilidade metalinguística relacionada à habilidade de refletir
e manipular segmentos da fala, incluindo a identificação e a manipulação intencional da linguagem oral,
tais como palavras, sílabas, aliterações e rimas.
A consciência fonológica refere-se ao desenvolvimento de diferentes componentes fonológicos da
linguagem falada (LANE & PULLEN, 2004, p. 6). Ela nos permite lidar com a estrutura sonora da fala
e trabalhar seus componentes estruturais, permitindo, também, a possibilidade de pensar a linguagem
como um objeto. É na relação com diferentes formas de expressão oral que a criança desenvolve essa
habilidade metalinguística. Ao ser exposta a diferentes formas linguísticas dentro de uma cultura, ela vai
formando sua consciência fonológica. Dentre essas formas linguísticas podemos destacar as músicas,
cantigas de roda, poemas, parlendas, jogos orais, e a fala propriamente dita. As crianças que não desenvolvem consciência fonológica terão problemas para desenvolver a consciência fonêmica e adquirir o
princípio alfabético, habilidades diretamente associadas à capacidade da leitura e da escrita.
Entre as habilidades de conscientização fonológica e fonêmica estão:
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• Discriminação de sons – trata-se da capacidade de discriminar sons de diferentes fontes, vindos
de diversos locais, conteúdo de ensino essencial para desenvolver a consciência fonológica. Esta
habilidade pode ser aprimorada com atividades utilizando partes do corpo para produzir diferentes
sons em situações cotidianas ou propostas intencionalmente, tais como identificar com os olhos
fechados onde (na frente, atrás etc.) está a pessoa que bateu palmas e onde está a que bateu os
pés no chão, identificar onde está algo ou alguém (o som de uma ambulância, a voz de um vendedor ambulante etc.) que produziu um som fora do espaço em que as crianças estão e qual o som
produzido.
• Consciência de palavras – trata-se da capacidade de segmentar a frase em palavras, perceber
a relação entre essas palavras e organizá-las em uma sequência que faça sentido, permitindo,
também, focalizar as palavras e sua posição na frase. Pode-se, por exemplo, pedir às crianças que
contem o número de palavras de uma frase falada ou identifiquem as palavras em frases escritas.
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• Consciência silábica – trata-se da capacidade de segmentar as palavras em sílabas. Na pré-escola
esse trabalho está relacionado à linguagem oral. A habilidade pode ser aprimorada por meio de
atividades de manipulação de sílabas, como, por exemplo, trocar de lugar as sílabas de uma palavra
(boca/cabo, lobo/bolo), substituir a primeira ou a última sílaba de uma palavra (faca/vaca/toca,
fala/fada/fato), retirar ou acrescentar sílabas nas palavras (macaco/caco).
• Rimas – ocorrem quando há correspondência fonêmica entre duas palavras a partir da vogal da
sílaba tônica. Elas podem ser: – da palavra – por exemplo, cachinho/bichinho; – da sílaba – palavras que terminam com o mesmo som, como botão/balão; – sonora – quando o som final das
palavras é igual, independente da forma ortográfica, como troféu/carrossel. Devem-se incentivar as
crianças a identificar rimas em textos como poemas e parlendas, bem como pedir que encontrem
palavras que rimam com uma palavra dada – neste caso poderá ser delimitado um campo semântico, como nomes de brinquedos ou objetos escolares.
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• Aliterações – consistem na repetição de consoantes ou de sílabas. Acontecem por ocasião de sons
semelhantes (não de letras), especialmente as sílabas tônicas, em duas (ou mais) palavras. Podem
aparecer dentro de um mesmo verso, estrofe ou frase. Geralmente, a repetição dos sons consonantais ocorre no início e no interior de palavras, ou, então, em sílabas iniciais. Os trava-línguas são um
bom exemplo do uso da aliteração, pois repetem várias vezes o mesmo fonema ao longo de uma
frase. A aliteração também ocorre em poemas. As crianças devem identificar os sons repetidos.
Exemplo de aliterações em um trava-língua: O peito do pé do Pedro é preto.
• Consciência fonêmica – habilidade metalinguística que permite o conhecimento e manipulação
intencional das menores unidades fonológicas da fala, os fonemas. Do ponto de vista científico
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não é correto dizer que os fonemas são sons, mas por questão didática é necessário fazer uma
simplificação e dizer que as palavras são formadas por unidades sonoras menores que as sílabas,
e que podem ser representadas por letras. Portanto, grosso modo, os fonemas são chamados de
sons. É indispensável que a criança aprenda que as frases são formadas por palavras, as palavras
são formadas por sílabas e as sílabas, por fonemas. Por ser habilidade mais difícil que as citadas
anteriormente, e portanto a última a ser adquirida pelas crianças, é imprescindível utilizar muitos e
repetidos exercícios para desenvolvê-la, tais como:
- identificar palavras que começam com o mesmo som (exemplo: as palavras “pá”, “pé”, “pó” começam com o fonema /p/);
- identificar o som inicial e o final de uma palavra;
- contar quantas vezes um som aparece em determinada palavra (exemplo: quantas vezes o som
/a/ aparece na palavra “batata”). Atenção: fonema não é letra. A palavra “caqui”, por exemplo, tem
5 letras, mas só 4 sons: /k/, /a/, /k/, /i/. Portanto, o som /k/ aparece duas vezes nessa palavra;
- discriminar fonemas parecidos (como /v/ e /f/);
- decompor uma palavra em seus sons (exemplo: a palavra “uai” é formada pelos sons /u/, /a/, /i/);
- juntar sons para formar palavras (exemplo: juntando os sons /u/, /a/, /i/ é formada a palavra
“uai”);
- contar quantos sons uma palavra tem (não confundir com a quantidade de letras);
- brincar com os fonemas trocando (exemplo: substituir o primeiro som da palavra “janela” por /k/
e /p/, substituir o som final da palavra “aluno” por /a/), retirando (exemplo: retirar o fonema /t/
da palavra “tia”) ou acrescentando fonemas nas palavras (exemplo: acrescentar /k/, /d/ ou /s/ no
início da palavra “aí”);
- identificar o som dominante que uma letra representa.

O conhecimento alfabético
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O conhecimento alfabético refere-se ao conhecimento do nome, das formas e dos sons das letras do
alfabeto. Trata-se do ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de
que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão,
além de identificar os nomes das letras, suas formas – isto é, os traços visuais que diferenciam umas das
outras – e seus valores fonológicos (fonemas).
Sugerimos que se apresentem às crianças todas as letras em ordem alfabética, quando o objetivo é a
nomeação de letras. Na atualidade, vivemos em ambientes com grande presença de letras, todo o tempo
(panfletos, outdoors, livros, jornais, revistas), e as crianças já chegam à escola com noções relacionadas
ao conhecimento alfabético.
Para explorar o conhecimento alfabético é importante que o professor:
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• ensine às crianças as formas maiúscula e minúscula das letras, o nome e o som, associando cada
letra à sua realização fonológica dominante. É o caso, por exemplo, da letra C, cujo som mais característico é o /k/ – casa. A realização fonológica dominante de uma letra corresponde, portanto, ao
valor fonológico (fonema) mais dominante e usual de determinado grafema (letra);
• proponha várias situações de ensino nas quais a criança repita o som das letras, estabeleça relação
letra-som, diga o nome e o som das letras;
• utilize vários recursos como recitação do alfabeto e o trabalho com a pronúncia dos sons das
letras, para que as crianças identifiquem palavras que comecem com o mesmo som (fonema) de
cada letra, nomeando figuras que lhes são apresentadas, o próprio nome, os nomes de colegas e
familiares;
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• ensine a ordem alfabética e proponha atividades para que identifiquem a posição de uma letra em
relação a outra. O desenvolvimento dessa habilidade, desde a Educação Infantil, contribui para a
preparação da criança, por exemplo, para usar o dicionário, no desenvolvimento do seu processo
de alfabetização;
• proponha situações que mobilizem os diversos sentidos, para a identificação das letras e de seus
sons (fonemas), estabelecendo interação entre as representações visual, espacial e sensório-motora das letras.

O desenvolvimento de vocabulário

EN

A compreensão do princípio alfabético implica que a criança ou o aprendiz entenda que as palavras
escritas contêm combinações de unidades visuais (letras ou combinações de letras) que são, sistematicamente, relacionadas às unidades sonoras das palavras (fonemas).
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O desenvolvimento de vocabulário deve considerar tanto o vocabulário receptivo, que envolve a
compreensão de palavras, como o vocabulário expressivo, que envolve o que se fala. Nos anos iniciais,
os leitores emergentes empregam seu vocabulário oral para entender as palavras presentes nos textos escritos. Nessa fase, preparatória à alfabetização, faz-se necessário a apresentação e o estímulo à
aquisição de novo vocabulário, receptivo e expressivo, com definições claras, fazendo distinção entre
conceitos, bem como demonstrando e exercitando a pronúncia adequada de cada palavra nova, devendo
as mesmas estar associadas a campos semânticos e ao conhecimento prévio das crianças. Palavras mais
difíceis devem ser apresentadas de forma clara, com sua utilização contextualizada.
Portanto, propomos que se apresentem às crianças situações que contribuam para o desenvolvimento
das diferentes linguagens, entre as quais a linguagem oral e a iniciação na linguagem escrita – tudo isso
em um ambiente de valorização dos diferentes níveis de fala e de expressão.

Compreensão oral de textos
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Trata-se da capacidade de a criança compreender o que ouve durante a leitura de textos escritos por
outra pessoa. Entretanto, não é possível compreender o que se lê sem antes ser capaz de compreender
o que se escuta. Depois de consolidadas, as habilidades de compreensão oral também são usadas na
leitura.
Esse é um processo intencional e ativo, desenvolvido mediante o emprego de estratégias de compreensão. Para que as crianças consolidem tais habilidades, faz-se necessário usar estratégias de interação verbal e leitura dialogada. Você, professor(a), deve fazer leitura em voz alta de textos, seguida
ou precedida de perguntas tais como “quem”, “o quê”, “qual”, “quanto”, “quando”, “onde”, “por quê”,
além de perguntas abertas sobre os textos e seus temas. Essas estratégias permitem acompanhar o
desenvolvimento da compreensão oral e estimular a curiosidade das crianças, fomentando a habilidade
de inferência e de previsão de desfechos, assim como de compreender as mensagens transmitidas, por
exemplo, nas histórias infantis.
É importante também que as crianças sejam conduzidas e motivadas a descrever as imagens, ilustrações e cenários ficcionais e não ficcionais, e ainda o desenrolar dos fatos, percebendo a ordem temporal
dos eventos e ordenando no tempo as ações de uma história (o que aconteceu antes e depois, por
exemplo). Elas devem ser estimuladas a compreender as motivações e sentimentos das personagens,
entre outros elementos.
Além do domínio das estratégias sugeridas, também é importante que a criança, à medida que avança na vida escolar, domine o vocabulário específico necessário para compreender textos cada vez mais
complexos. No âmbito da Educação Infantil, a compreensão oral deve ser enfatizada.
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A produção de escrita emergente baseia-se nos conhecimentos sobre a escrita considerados relevantes
para a aprendizagem formal, algumas convenções relacionadas ao texto (direção da escrita, separação
entre palavras, pontuação), além de conhecimentos sobre as funções da escrita. Enfatiza a importância de
garantir aos pré-escolares o contato com vários tipos de materiais escritos e a participação em práticas
de leitura e escrita mediadas por adultos, tanto na pré-escola como em família. Diz respeito, também, ao
desenvolvimento da coordenação motora fina e à manipulação de lápis, com a prática de desenhos, pinturas e grafismos, em especial aqueles que remetem às formas das letras, tanto bastão quanto cursiva. O
progresso nos níveis de produção escrita acontece à medida que se avança na literacia. Para crianças mais
novas, escrever ajuda a reforçar a consciência fonêmica e o conhecimento alfabético.
Entre as atividades que contemplam o desenvolvimento da coordenação motora fina e o manuseio do
lápis, indicamos desenhar, riscar, pintar, tentativas de escrita, entre outras. Sugerimos que você propicie
às crianças momentos de escrita emergente do próprio nome e de nomes de colegas, listas, palavras
simples de uso comum. Podem ser realizadas também atividades que envolvam traços de grafismo, em
especial aqueles que ajudam no formato das letras cursivas e bastão, traçado de letras e realização de
movimentos no ar, em caixas de areia e outros meios, fazendo o mapeamento motor da escrita, estimulando a aprendizagem multissensorial das letras e também a grafia destas.

M

Escrita emergente e outros conhecimentos sobre a escrita

DI

O professor ou professora deve apontar as convenções da escrita para seus alunos, ou seja: a direção
(da esquerda para a direita, de cima para baixo); a maneira correta de segurar e folhear os livros; os
elementos que compõem um livro (capa, título, autor, ilustrador etc.); os sinais de pontuação; os espaços
vazios entre as palavras em uma frase ou texto. Ao promover atividades com esse fim, cuide para que
não sejam isoladas de um contexto que dê o sentido e a função das convenções da escrita, de modo
que fiquem claras para o aluno.

• Espaços direcionais da escrita

ED
I

TO
R

A

Para a criança que chega à escola, os princípios de organização que regem a escrita podem ser novidade. Destacamos, inicialmente, a aprendizagem de como a nossa escrita se organiza: de cima para baixo
e da esquerda para a direita. Esse é um princípio convencional básico que abrange a ordenação das letras
nas palavras, e é indispensável para a criança entender e praticá-lo na produção de frases ou textos.
O contato das crianças com uma diversidade de textos como gráficos, tabelas, propagandas, cartazes, capas de livros, histórias em quadrinhos, textos veiculados no computador, entre outros, ampliará
as diferentes maneiras de ler: de baixo para cima, da direita para a esquerda ou para onde a direção da
escrita seguir, o que dependerá do gênero do texto e do suporte em que circula.
A variedade de atividades que o professor utilizar em sala de aula vai enriquecer e facilitar a compreensão desse princípio por parte do aluno/leitor. Assim, utilizando jogos (dominó, trilhas), alfabeto móvel (na
construção de palavras ou nomes dos alunos), ordenando gravuras ou cenas (histórias em quadrinhos) e
confeccionando listas de palavras, o aluno irá observar e comparar diferentes textos que o levarão a aprender
a direção convencional da nossa escrita.
• Segmentação entre palavras

Não falamos separando as unidades gráficas. Falamos por agrupamentos de palavras, marcados por
pequenas e poucas pausas. A criança da Educação Infantil, em contato com o material escrito e leituras
do professor, começa a perceber que a escrita representa a fala. Ela principia a entender que essa representação é diferenciada e normatizada, e que a escrita é diferente da fala, sendo necessário seguir normas que não são aprendidas somente por meio de explicações, mas principalmente pelo uso da escrita.
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ENTENDENDO O QUE É NUMERACIA E MATEMÁTICA BÁSICA
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O que é Numeracia

Ler, escrever e realizar operações matemáticas básicas são as principais habilidades de todo o processo de escolarização. De acordo com a Unesco (2006, apud BRASIL, 2019b):

A literacia numérica diz respeito às habilidades de matemática que permitem resolver problemas da vida cotidiana e lidar com informações matemáticas. O termo “literacia matemática” originou-se do inglês numerical literacy, popularizado como numeracy, e em português
se convencionou chamar numeracia (UNESCO, 2006, apud BRASIL, 2019b, p. 24).
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Para compreender e planejar práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades matemáticas, é necessário refletir sobre alguns aspectos relacionados à maneira como a criança
adquire essa capacidade de lidar com informações matemáticas para resolver problemas do dia a dia.
Desde bem pequenas as crianças participam de várias situações que envolvem noções de matemática. Na interação com o ambiente são desenvolvidas noções matemáticas de comparação, de representação mental, de expressão de quantidade e de deslocamento no espaço, entre outras, desenvolvendo o
raciocínio lógico-matemático, aplicado para resolver problemas.
As noções matemáticas que as crianças adquirem ao interagir com seu grupo social abarcam os diferentes objetos de conhecimento: números e sistema de numeração, que envolvem contagem, notação
e escrita numérica e as operações matemáticas; grandezas e medidas, em que são exploradas noções
relativas a comprimento, peso, volume, tempo, dinheiro; espaço e forma, que compreende as relações e
representações espaciais; e estatística.
Podemos observar as crianças resolvendo problemas e lidando com informações matemáticas em
situações do dia a dia, como compras, a soma dos brinquedos que possuem, os pontos obtidos em um
jogo, os horários familiares e pessoais (hora do banho, de escovar os dentes, de assistir televisão, de
dormir) e as relações que conseguem estabelecer (dentro/fora, longe/perto etc.). Mas o que permite à
criança desenvolver essas habilidades matemáticas?
Para refletir sobre essa questão, é preciso levar em consideração as pesquisas realizadas na última
década sobre uma área de estudos denominada cognição numérica, ou cognição matemática, desenvolvidas com base na psicologia cognitiva e na neurociência cognitiva. Esses estudos têm contribuído
muito para entender a presença da matemática na vida das crianças.
Conforme a PNA, citando Corso e Dorneles (2010, apud BRASIL, 2019b):
A compreensão do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático pela criança, desde
o senso numérico (sistema primário) até a aprendizagem da matemática formal (sistema
secundário), é muito importante para professores da Educação Infantil e para professores
alfabetizadores, os quais podem contribuir para o desenvolvimento da numeracia dos
alunos por meio do ensino de matemática básica na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental (CORSO; DORNELES, 2010, apud BRASIL, 2019b, p. 25).
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Com base nos estudos de vários pesquisadores, podemos definir senso numérico como uma capacidade inata e básica do indivíduo, desde seu primeiro ano de vida, de manipular quantidades numéricas
(representar, estimar, reconhecer, comparar, somar, subtrair) sem utilização de recursos de contagem
(DEHAENE, 2001). O senso numérico envolve uma compreensão implícita de numerosidade, ordinalidade, início da contagem e aritmética simples.
Segundo Geary (2000) a numerosidade (habilidade para determinar precisamente a
quantidade de elementos em grupos de até quatro elementos, sem contagem), a ordinalidade (entendimento de mais e menos, por exemplo, “de que 3 vale mais que 2”,
que, anteriormente à contagem, se restringe a números menores que cinco), a contagem
(noção de ordenar e seriar, e, após o desenvolvimento da linguagem, relacionar os números aos objetos) e aritmética simples (sensibilidade ao aumento ou diminuição de itens
em um pequeno grupo) (In: REVISTA THEMA, v. 15, n. 1245, 2018, grifos das autoras).
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Na Educação Infantil, as situações que envolvem noções matemáticas podem transformar-se em objetos de estudo, que servirão de referência para as primeiras sistematizações em matemática. O papel
do professor é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, principalmente
quando promove atividades e jogos que ensinam noções básicas numéricas, espaciais, geométricas, de
medidas e de estatística. Entendemos que a vivência e as atividades exploratórias e de manipulação de
diferentes materiais, bem como o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, aliadas à intervenção planejada do professor, propiciam o aprendizado das noções matemáticas essenciais para os anos
escolares que se sucederão.
Sendo assim, fica clara a necessidade de imprimir intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas na Educação Infantil. É muito importante, portanto, que professores da Educação Infantil e professores alfabetizadores realizem um ensino que contribua para o desenvolvimento da numeracia dos alunos.
Para compreensão dos aspectos que envolvem o desenvolvimento da numeracia, torna-se necessário
que os professores e educadores, de modo geral, recebam formação mais consistente em matemática
elementar.

Precursores do desempenho matemático
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De acordo com as ciências cognitivas, podemos dizer que, no âmbito da numeracia, é fundamental
que na Educação Infantil seja desenvolvida a capacidade de ler e escrever números e, ainda, a capacidade de compreender as diversas funções dos números e a ideia de operações matemáticas. Assim como
certos conhecimentos e habilidades no campo da literacia são fundamentais para que a alfabetização
aconteça, há também, no campo da numeracia, precursores do desempenho matemático. As ideias
aqui apresentadas foram baseadas nos vídeos da 1ª Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em
Evidências (Conabe), ocorrida em 2019.
• Transcodificação numérica: é a habilidade de relacionar a representação verbal e de quantidade
à representação gráfica dos números. Ao ouvir a palavra “três”, por exemplo, o aluno escreve o
algarismo 3.
• Estimativa numérica: é a habilidade que leva em conta alguns elementos da realidade e informações prévias para tentar descobrir quantidades. Por exemplo, atividades para que as crianças
avaliem se um grupo tem mais ou menos de 5 elementos sem contá-los; e outras em que digam
qual grupo tem mais e qual tem menos elementos.
• Raciocínio quantitativo: é a habilidade de compreender as relações que se estabelecem para
realizar operações no campo matemático (aritmética). Trabalhando com materiais concretos, você
pode acrescentar objetos a um grupo, questionando se a partir dali o grupo possui mais ou menos
elementos do que possuía antes; pode também tirar objetos, esperando que as crianças concluam
que o grupo ficou menor. Várias atividades nesse sentido podem ser realizadas nas aulas de Educação Infantil.
• Memória de trabalho: faz parte das funções executivas, que regulam os processos cognitivos,
caracterizada pela habilidade de manter e operar mentalmente com informações de ordem auditiva/
verbal ou visuoespacial; também, é preditora de sucesso no desenvolvimento da leitura e escrita.
Quando as crianças escutam ou veem uma imagem de certa situação-problema para resolver, seja
de ordem prática ou conceitual, a memória de trabalho entra em ação. Vejamos um exemplo: havia
dois passarinhos em uma árvore, chega mais um; quantos passarinhos há na árvore agora? As
crianças precisam lembrar que havia dois pássaros, reter essa informação e operar, adicionando,
ao número 2, o 1, que representa um pássaro, obtendo o total 3. Tudo isso é possível graças à
memória de trabalho.
Há ainda outras habilidades, relacionadas à matemática básica, que foram contempladas no livro didático e que você, professor ou professora da Educação Infantil, precisa trabalhar em suas turmas, tais como:
• localizar, no espaço, direção e posicionamento com a utilização de conceitos de “em cima” e “embaixo”, “à frente”, “atrás” e “entre”, “direita” e “esquerda”, “perto” e “longe”;
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• relacionar noções temporais usando termos como: “passado”, “presente” e “futuro”, “ontem”,
“hoje” e “amanhã”, “dia”, “mês” e “ano”, “dia” e “noite”;
• comparar tamanhos e expressar conceitos como “maior” e “menor”, “grande” e “pequeno”, “longo”
e “curto”, “alto” e “baixo”;
• considerar peso e volume de objetos, classificando-os como “pesado” e “leve”;
• reconhecer formas geométricas elementares;
• resolver situações-problema cotidianas apresentando raciocínio lógico e matemático.

Além dessas habilidades, a compreensão leitora, desenvolvida no campo da literacia, é imprescindível
à resolução de problemas no campo da numeracia – o que demonstra, mais uma vez, a relação entre o
desenvolvimento da linguagem oral, leitura e escrita e o da matemática básica.

EN

POR QUE AVALIAR?

M

O processo de avaliação é parte integrante de todo trabalho educativo. Ele vai corresponder, assim,
aos objetivos e à prática definida pelo professor em conjunto com seus pares. Consiste na observação
atenta, na análise contínua, pela comparação de resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do
educando. Nesse contexto, o professor reflete sobre a metodologia utilizada e replaneja seu trabalho,
dando continuidade aos estudos, ou refazendo algum momento da construção individual ou de grupos
de alunos. O “erro”, nesse processo, serve como indicador do que já se aprendeu e do que ainda se tem
de aprender. O pensamento de Luckesi (2005) completa a ideia de avaliação:

DI

Para não ser autoritária e conservadora, a avaliação tem a tarefa de ser diagnóstica, ou
seja, deverá ser instrumento dialético do avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos (LUCKESI, 2005, p. 43).

A

É imprescindível que a avaliação contribua para que a criança se sinta capaz e valorizada pelo professor e pelo grupo, independentemente de quaisquer diferenças relativas à linguagem, classe social, etnia,
sexo, religião ou política. O registro de avaliação reflete a imagem da ação desenvolvida pelo professor.
A BNCC homologada – Educação Infantil propõe uma síntese das aprendizagens esperadas em cada
campo de experiências, aprendizagens essas que devem ser aprofundadas nos anos posteriores de
ensino. Veja a seguir.
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Síntese das aprendizagens de acordo com a BNCC
O eu, o outro e o nós
• Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
• Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e
solidarizando-se com os outros.
• Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
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Corpo, gestos e movimentos
• Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de
sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.
• Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu
bem-estar, valorizando o próprio corpo.
• Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de
interação com o outro e com o meio.
• Coordenar suas habilidades manuais.
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Traços, sons, cores e formas
• Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como
forma de expressão individual e coletiva.
• Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
• Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

EN

Escuta, fala, pensamento e imaginação
• Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.
• Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando
sua fala ao contexto em que é produzida.
• Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
• Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social
da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
• Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.
• Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade
e cuidado com relação a eles.
• Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e
fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
• Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do
cotidiano.
• Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens,
desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
Brasil. Base Nacional Comum Curricular – BNCC, versão homologada, dez. 2017, p. 42.
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Durante todo o ano escolar, desenvolva com os alunos a participação, observando-os de forma a identificar os que se posicionam menos, os que se posicionam mais tanto nos momentos de trocar ideias, quanto
nas atividades propostas em duplas ou em grupos. O importante é, de forma natural, proporcionar a participação de todos, respeitando as individualidades, sem expor os alunos. Gerencie as participações, com
perguntas, com escutas positivas, valorizando as intervenções, problematizando-as quando necessário, e
valorizando sempre a participação de cada um.
Outro aspecto interessante é propiciar aos alunos o conhecimento de cada um a partir dos conteúdos
propostos. Não com vistas a caracterizar o outro, mas visando a fazê-los reconhecer a diversidade, respeitá-la e valorizar sua importância na convivência. Os temas e atividades possuem o intuito de favorecer
essas habilidades.
O acompanhamento das aprendizagens dos alunos deve ser constante. Evidentemente, as progressões, assim como esse desenvolvimento, não ocorrerão da mesma maneira com todos. Há aqueles que
necessitarão de outros investimentos para que esse processo transcorra de forma positiva. Por isso,
torna-se imperativo que você conheça os seus alunos: acompanhe, observe e anote as considerações
relacionadas na ficha de acompanhamento deles. Forneça-lhes um plano de estudos diários, incluindo
outros textos e materiais para ampliar o repertório de informações, além de atividades adicionais.
Ao perceber que serão necessários outros investimentos, converse com a coordenação pedagógica e
a família e trace um plano de desenvolvimento individual.
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A coleção foi organizada em dois volumes que atendem aos segmentos 1 e 2 da pré-escola. O volume 1 destina-se às crianças de 4 anos e o volume 2, às crianças de 5 anos. Os conteúdos de literacia e
de numeracia foram estruturados em capítulos distintos. Os capítulos destinados à literacia abordam de
forma articulada, organizada e coerente os componentes essenciais à preparação para a alfabetização.
Os capítulos destinados à numeracia, organizados obedecendo aos mesmos critérios, destinam-se a
desenvolver habilidades de matemática que permitam resolver problemas da vida cotidiana e lidar com
noções elementares de matemática, abrindo caminho para competências matemáticas mais complexas
que se instalarão posteriormente, mediante instrução formal, conforme sugerido na PNA e na BNCC.
Ao longo de cada um dos volumes, são apresentados conhecimentos sobre o mundo natural e social, distribuídos tanto nos capítulos de literacia quanto nos de numeracia. Dessa forma, os campos de
experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se entrelaçam, completam-se e estão
presentes de forma mais evidente – ou como suporte – para a construção de aprendizagens preparatórias tanto para a alfabetização, quanto para a matemática.
Apresentamos, a seguir, um quadro sinótico com as unidades presentes em cada volume, para melhor
compreensão da coleção quanto a sua organização didática, relações e organização geral.

M

Quadro sinótico com as unidades temáticas por volume desta
coleção

A

DI

Em toda a coleção, os conhecimentos foram abordados de forma progressiva, servindo um de base
para outros apresentados posteriormente, estabelecendo constante relação entre conteúdos e as vivências das crianças. Para tanto, é preciso partir do entorno da criança e se valer de situações do seu dia
a dia, de suas interações e brincadeiras. Nesse sentido, sugerimos, sempre que possível, levantar situações-problema, investigar os conhecimentos prévios das crianças (sem antecipar respostas) e propor
atividades de ensino intencionais exploratórias, com manipulação de objetos e materiais, observações,
investigações, tornando as aprendizagens significativas.
O quadro sinótico apresenta as unidades temáticas e seus capítulos relativos aos volumes 1 e 2, para
que o professor tenha uma visão panorâmica da coleção.
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Livro 1

Livro 2
Unidade 1: As palavras no mundo

Capítulo 1: Brincando com nomes, traços e sons
Fonte do Itororó (cantiga)/Aprendendo mais: o corpo
da gente (sons e sentidos)/Alunos da turma girassol
(lista)/ Aline/Bernardo/Camila/Daniela/Pontinho de vista
(poema)/Elias/Festa na floresta (poema)/Felipe/Gabi/
Hugo/Hora de história: Os três porquinhos (conto)/O
lobo mau (cantiga)/Aprendendo mais: as moradias/
Glossário

Capítulo 1: Nomes que encantam
Seu nome é poesia (poema)/Ariana/A bailarina
(poema)/ Aprendendo mais: o corpo da gente/Bela/
Caio/O mundo da criança (poema)/Davi/Eduardo/
Gato (trava-língua)/Aprendendo mais: animais/Felipe/
Aprendendo mais: a água/Gabriela/Hugo/Isabela/
Periquito-maracanã (cantiga)/Hora de história: A lebre
e a Tartaruga (fábula)/Glossário

Capítulo 2: Brincando com nomes de frutas e de
brinquedos
Fui à feira (parlenda)/Avião de papel (poema)/Ilama/
Jabuticaba/Kiwi/Laranja/Mexerica/Aprendendo mais:
plantas e alimentação/ Cascão (História em quadrinhos)/
Infância (poema)/Nave/Ovelha/Oque é… O que é?
(adivinha)/Patinete/Quebra-cabeça/Robô/ O rato (trava-língua)/Hora de história: Cachinhos dourados e os três
ursos (conto)/Aprendendo mais: as famílias/Glossário

Capítulo 2: Meu nome, minha história
Júlia/Kaolin/Dez indiozinhos (cantiga)/Aprendendo
mais: jeitos de aprender/Lucas/O salão dos bichos
(poema)/Mariana/Nicole/Peixinho (cantiga)/Aprendendo mais: as famílias/Omar/O ovo (capa de livro)/
Pedro/Quésia/Cochicho (parlenda)/Aprendendo mais:
as plantas/Magali (história em quadrinhos)/Maçã (texto informativo)/Roberta/A aranha e a jarra (trava-língua)/Hora de história: Cinderela/Glossário
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Unidade 1: As palavras no mundo
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Unidade 2: No mundo da matemática

Capítulo 3: Brincando com nomes
Sofia/Lista de compras (lista)/Tatiana/O que é, o que
é? (adivinha)Uriel/Vítor/A avó do menino(poema)/
Walter/Xena/Yuri/Zara/Sou pequenina (parlenda)/
Aprendendo mais: nossos sentidos/Glossário
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Capítulo 3: Brincando com nomes de bichos
Meu pintinho amarelinho (cantiga)/Sapo/Tucano/
Urubu/Família acha ovo de urubu (notícia)/O som
das letras (poema)/Vaca/Wombat/Xaréu/Yak/Zebra/
Aprendendo mais: os animais/Aprendendo mais:
cuidando do ambiente/Glossário

Unidade 2: No mundo da matemática

Capítulo 4: Espaço e números
Amplia as noções de localização espacial e explora
noções como mais longe e mais perto, lateralidade:
direita e esquerda/ Aprendendo mais: escolas/
Números de 0 a 10: traçado, sequência numérica
e relação número e quantidade/ Passa, passa,
gavião (cantiga)/Aprendendo mais: o ar (pintura)/
Construção de gráficos básicos/Aprendendo mais:
desenvolvimento do pintinho e vacinação/ Glossário

Capítulo 5: Contando e escrevendo números
Números de 0 a 9/Vamos contar com Mariana
(cantiga)/Jogo de dado/Brincadeiras no parque/
Sequência numérica/Quadro “Brincadeira de Criança”
(pintura)/ Aprendendo mais: como está o dia?/Sombras/
Glossário

Capítulo 5: Adição, subtração e grandezas
Adição e subtração de números de um algarismo/Noção de metade e dobro com apoio visual/Aprendendo
mais: o trânsito/ Sólidos geométricos e figuras planas/
circunferências e linhas/ Noções de medida: mais
leve/mais pesado; cheio/vazio; maior/menor/mesmo
tamanho; mais alto/mais baixo; mais curto/mais longo/
Aprendendo mais: Moradias/Glossário
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Capítulo 4: Espaço, forma e ideia de quantidade
Noção de localização espacial: na frente, entre, atrás;
dentro e fora; perto e longe; primeiro e último; ao lado,
em cima e embaixo; longe e perto/ Formas e mais
formas: objetos que rolam/ Sequência/ Aprendendo
mais: as escolas/ Ideia de quantidade/ Aprendendo mais:
hábitos de higiene (poema)/ Glossário

TO
R

A

Capítulo 6: Números e medidas
Brincando com números/ Correspondência um a um/
Ideias de adição e subtração com apoio visual/ Ideia
de dobro com apoio visual/ Noções de medidas: maior
e menor; alto e baixo; pequeno e grande; mesmo
tamanho; pesado e leve; curto e longo; manhã, tarde
e noite; ontem, hoje e amanhã; passado, presente e
futuro/ Valor: respeito/ Planeta Terra/ Glossário

Capítulo 6: Números, tempo e dinheiro
Números depois de 10/sequência numérica até
20/ correspondência um a um e representação
de quantidades/ordem crescente e decrescente/
Construção de gráficos básicos/Aprendendo mais: o
corpo da gente/Podemos medir o tempo?(ditados
populares)/Calendário/O que é dinheiro?/Glossário

Organização do livro do aluno
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A coleção foi elaborada para que você possa trabalhar os conteúdos de literacia, numeracia e aqueles
relativos ao mundo natural e social, tendo como pressuposto as orientações legais do sistema educacional brasileiro, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, de 2017), a Política Nacional de Alfabetização
(PNA, de 2019) e outros documentos que tratam da Educação Infantil na atualidade.
Cada volume da coleção foi organizado em seis capítulos: três de literacia e três de numeracia. Os
conteúdos foram agrupados em diferentes capítulos, mas há momentos em que conteúdos de numeracia e literacia são trabalhados de forma integrada, pela própria transversalidade inerente aos campos
de conhecimento. Outro fundamento que embasou nossa opção didática foram os estudos realizados
sobre cognição numérica, área dentro das ciências cognitivas. Estudiosos encontraram evidências de
que muitas habilidades de numeracia emergem simultaneamente a habilidades de literacia. Por isso,
ambas as áreas devem ser igualmente valorizadas, com dedicação do mesmo tempo pedagógico ao
desenvolvimento de habilidades inerentes a cada uma delas.
Os conhecimentos sobre o mundo natural e social, identificados pelo ícone “Aprendendo mais”,
estão contemplados tanto nos capítulos de literacia quanto nos de numeracia. Dessa forma, buscamos
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promover o desenvolvimento integral da criança por meio de atividades e brincadeiras exploratórias no
livro do aluno e também, de forma complementar, no Manual do Professor (construção da identidade).
Tais atividades estão relacionadas ao desenvolvimento da autonomia; ao reconhecimento e respeito à
diversidade; à aprendizagem e prática de regras básicas de convivência; ao estímulo à curiosidade e à
investigação; à participação de forma cooperativa e respeitosa, expressando-se por meio das diferentes
linguagens, conhecendo-se cada vez mais e melhor; e ao brincar.
A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas contemporâneos em uma perspectiva
integrada, tal como indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
(BRASIL, 2013, p. 115).
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• Momentos especiais do livro do aluno
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Este momento se apresenta no início de cada capítulo, para que o professor demarque com a turma a
introdução do assunto (ou assuntos) do capítulo e levante os conhecimentos que os alunos já possuem
a respeito.
O professor pode trabalhar em conjunto com a turma ou solicitar a participação de alunos de forma
mais individualizada. Neste momento devem-se anotar as observações sobre o desenvolvimento de cada
criança para compor a avaliação formativa e orientar suas estratégias educativas.
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Aqui são propostas atividades mais lúdicas, sensoriais, motoras e corporais que visam a desenvolver
várias habilidades – por exemplo, colorir, desenhar, traçar, exercitar o raciocínio lógico.

Nesta seção, discutem-se de forma mais sistemática assuntos relacionados ao mundo natural e social,
além daqueles tratados de forma contextualizada e interdisciplinar às atividades de literacia e numeracia
ao longo do volume.
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Este é mais um momento para compreensão oral de textos. Os alunos, com a condução do professor,
descrevem imagens variadas, personagens, buscando o desenvolvimento da habilidade de inferência e possibilidades de desfechos.

Este é mais um momento para desenvolvimento do vocabulário. Busca-se a associação das palavras
a campos semânticos, relacionando-as aos conhecimentos que as crianças já possuem.
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Momento em que se ensinam os algarismos de 0 a 9 com suas representações gráficas, relacionando-os às quantidades que representam. Trabalhamos as quantidades de 0 a 20.
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O glossário também constitui momento de desenvolvimento de vocabulário, pronúncia adequada das
palavras e ampliação do campo semântico, associado ao significado das novas palavras, relacionando-as
ao conhecimento que os alunos já possuem.
Optamos por colocar as palavras seguindo a ordem alfabética, para que as crianças se habituem com
essa forma de organização, contribuindo, futuramente, quando do uso do dicionário.

ATIVIDADES DIVERSAS

DI
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São propostas atividades em que, após orientação à turma, escutam-se as ideias dos alunos e lhes
é dada a oportunidade de praticar as aprendizagens relacionadas à literacia emergente, matemática e
conhecimento do mundo.
Apresentam-se textos de gêneros diferentes e palavras acompanhadas de imagens, para contextualizar
os aspectos a serem ensinados. São leituras feitas inicialmente pelo professor, que pode explorar textos e
imagens com perguntas antes ou após a leitura. Essas perguntas visam a desenvolver a curiosidade das
crianças e compreensão oral.
Acompanhe as orientações metodológicas para melhor explorá-las e compreender as propostas para
desenvolvê-las de forma mais eficaz, bem como ampliar os conhecimentos de mundo das crianças e chamar atenção para questões das práticas da cidadania (questões ambientes, de convivência, de respeito
a diferentes modos de viver etc.).
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A SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Para a gestão da sala de aula contribuir com o ensino e a aprendizagem, o professor deve, entre
outros aspectos, estimular a participação dos alunos e assim promover a convivência respeitosa entre
crianças e adultos.
A organização do espaço físico deve ser pensada com respeito à estrutura da escola, às necessidades dos alunos e ao que se pretende desenvolver em cada aula. Podem-se organizar as mesas enfileiradas, em rodas de conversa, em grupos... A maneira mais adequada é aquela relacionada ao objetivo da
aula e à participação efetiva da turma. O estabelecimento de regras de convivência deve ser realizado
com a participação dos alunos, estimulando-os a perceber as possibilidades e os limites da convivência.
Essas regras podem ser registradas em um cartaz (sendo você o escriba), e novas regras de convivência
podem ser incluídas, se necessário, de acordo com as necessidades da turma.
Para atender a preparação para a alfabetização, muito importante na Educação Infantil, é preciso dotar
a sala de aula de diferentes portadores de texto como jornais, livros diversos (de contos, poemas, receitas,
instruções, etc.), enciclopédias, dicionários, revistas sobre assuntos variados, histórias em quadrinhos, fôlderes, folhetos (de supermercados, farmácias, editoras, imóveis, entre outros). É importante, paralelamente
ao desenvolvimento das atividades propostas no livro didático, explorar esses portadores de texto, um a
um, de forma intencional e sistemática, criando oportunidades para a própria criança manuseá-los.
Em relação à aprendizagem em matemática, é necessário tornar a sala de aula um ambiente que
favoreça a aprendizagem das crianças, proporcionando-lhes acesso amplo a diversos tipos de materiais.
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O contato com esses materiais diversificados deve ser mediado pelo professor, pois as noções matemáticas não estão no material, e sim nas relações que a criança estabelece. Atividades com materiais – como
tampinhas, palitos de picolé, copinhos, frascos, blocos lógicos e outros – permitirão à criança trabalhar
formas, quantidade, agrupamentos, classificação e outras noções relacionadas a conceitos matemáticos.
Brinquedos de encaixe, superposição ou qualquer outro tipo de construção são recursos para a criança
estabelecer relações espaciais como localização e distância.
Sob orientação do professor, as crianças poderão sistematizar conhecimentos construídos, muitas
vezes, intuitivamente.
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ASPECTOS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS AO
TRABALHAR COM A COLEÇÃO
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Reforçando o que dissemos anteriormente, a concepção que norteou toda a coleção coloca a criança
não somente como assimiladora de uma cultura na qual se insere, mas como agente, cidadã na sociedade. Pensamos a coleção de forma que, durante a utilização dos livros, a criança tenha garantidos seus
principais direitos: à liberdade, respeito e dignidade; à convivência familiar e comunitária; à educação,
cultura, esporte e lazer, e à proteção, física e psicológica. Ao ser ouvida, cuidada, orientada e ensinada
na escola, ao brincar e interagir com a comunidade escolar, ela vivenciará uma infância saudável.
Queremos destacar que foi objetivo desta coleção evidenciar a diversidade sociocultural brasileira,
mostrando a riqueza dos elementos culturais das regiões, contemplando elementos da culinária, das moradias, do folclore, das tradições e, principalmente, das brincadeiras e vivências próprias da infância em
nosso país. Acreditamos que, à medida que a criança cresce e vai conhecendo a riqueza da diversidade
cultural de seu país, aprendendo suas manifestações, bem como a respeitá-las e valorizá-las, desenvolve
o senso de patriotismo.
Salientamos que a cultura da região onde a escola está situada deve ser privilegiada, considerando
relevantes as diferenças na pronúncia e as diferentes formas de nomear alimentos, brincadeiras, objetos,
e de se expressar em cada parte de nosso imenso país. Sempre orientamos quanto à adequação das
atividades sugeridas às diferentes realidades que se impõem. A forma como a coleção foi organizada,
por semanas, sem estipulação de período fixo para o trabalho com os conteúdos, permite que o planejamento seja realizado de acordo com as especificidades de cada escola, como no caso das escolas
rurais, por exemplo, de forma que o planejamento possa ser cumprido, mesmo que haja necessidade de
adequação do calendário escolar ou de flexibilização quanto à enturmação das crianças.
Para evidenciar a diversidade étnico-racial dos povos que formam a nação brasileira, incluímos, nas
fotografias e imagens, pessoas de diferentes tipos físicos, com diferenças na cor da pele, na cor e textura
dos cabelos, na cor e formato dos olhos, como crianças de aparência oriental, afrodescendentes, indígenas, pardas e brancas. Incluímos, ainda, imagens de crianças com deficiência integradas, participando
de forma efetiva das atividades escolares, para que sejam modelo para a criança que utilizar ambos os
volumes.
O respeito e a valorização de grupos etários mais vulneráveis, como os idosos, também estão presentes em nossa proposta. Há um trabalho de sensibilização quanto ao cuidado e carinho presentes na
relação entre os avós e as crianças.
Temas de extrema importância para a vivência da cidadania foram abordados, como a relação da criança
com os serviços de saúde (principalmente a vacinação); com o ambiente que a cerca, estimulando práticas
de sustentabilidade e preservação; com o trânsito, educando-a em seu papel de pedestre; com os comércios de sua localidade, instruindo-a a respeito da utilização consciente do dinheiro dentre outros.
Esteja atento aos aspectos abordados aqui, lembrando-se de evidenciá-los na abordagem de cada
detalhe do conteúdo do livro com sua turma.
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Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foram listados junto aos comentários das miniaturas. Para identificar a que campo de experiências cada um se refere, observe as letras do código, à frente
dos campos de experiências citados a seguir.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento – Crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses)
O EU, O OUTRO E O NÓS (EO)

EN

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

M

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características
dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.

DI

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com
crianças e adultos.
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CG)

A

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.

TO
R

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TS)

ED
I

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as
em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.
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SÃ
O

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EF)
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como
escriba.

EN

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com
função social significativa.
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

M

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para
sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações etc.).

DI

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ET)
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre
eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

A

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua preservação.

TO
R

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças.
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus
familiares e da sua comunidade.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência.

ED
I

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.

SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL
Neste manual, oferecemos subsídios teóricos e outros elementos que lhe possibilitem ampliar o repertório didático sobre os conteúdos abordados no volume (com orientações metodológicas, indicações
bibliográficas, textos adicionais etc.), além de outros aspectos mais práticos para o dia a dia na sala de
aula.
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Livro 1
Numeracia
NO MUNDO DA
MATEMÁTICA

Literacia
AS PALAVRAS NO MUNDO

SÃ
O

Para auxiliá-lo na execução do programa curricular, dividimos o planejamento anual em etapas trimestrais. Os conteúdos de cada trimestre estão apresentados no quadro a seguir, divididos em capítulos e
organizados em áreas de conhecimento.

Compreensão de textos: cantiga, lista, poema, conto.

Ideia de quantidade.

DI

M

Noções de localização, posicionamento: na frente/atrás/entre;
Leitura de imagens.
dentro/fora; perto/longe; priDesenvolvimento do vocabulário.
meira/última; de frente/de cosConsciência fonológica: rimas; tas; ao lado/em cima/embaixo.
segmentação de frases em
Formas semelhantes.
palavras; segmentação de paFormas geométricas elementalavras em sílabas.
res tridimensionais e planas.
Consciência fonêmica: idenRaciocínio lógico: sequência.
tificação do fonema inicial de
palavras conhecidas; identificação de fonemas em diferentes
posições numa palavra.

A

1º
trimestre

Conhecimento alfabético: identificação das letras de A a G;
realização fonológica dominante; ordem alfabética. Apresentar a letra H, enfatizando que
não possui realização sonora.

TO
R

Capítulos 1 e 4

EN

Capítulo 1: Brincando
Capítulo 4: Espaço, forma
com nomes, traços e sons
e ideia de quantidade

Conhecimento de mundo

Instrumentos musicais;
Emoções;

Sons do corpo;
Órgãos dos sentidos;
Autorretrato;
Moradias;
Valor: cooperação;
Objetos;
Brincadeiras;
Escolas: colegas;
Higiene.

Produção da escrita emergente:
desenvolvimento da coordenação
motora fina (desenhar, colorir,
pintar, traçar linhas); aprendizado
do traçado das letras (bastão).

ED
I

Capítulo 2:
Brincando com nomes
de frutas e de brinquedos

2º
trimestre

Capítulos 2 e 5

Compreensão de textos: parlen- Raciocínio lógico: quebra-cabeça. Frutas: características, sabores.
da, conto, poema, trava-língua,
Algarismos 0 a 9: representa- Alimentação saudável.
história em quadrinhos, adivinhas.
ção gráfica e quantidades.
Famílias.
Leitura de imagens.
Desenvolvimento do vocabulário.

30

Capítulo 5:
Contando e escrevendo
números

Valor: cuidado.

Consciência fonológica: rimas;
aliteração, segmentação de frases em palavras; segmentação
de palavras em sílabas.

Fenômenos meteorológicos.

SÃ
O

Desenvolvimento do vocabulário.

Brincadeiras.

Consciência fonêmica: identificação do fonema inicial de
palavras conhecidas; identificação de fonemas em diferentes
posições numa palavra.

M

Produção da escrita emergente:
desenvolvimento da coordenação
motora fina (desenhar, colorir,
pintar, traçar linhas); aprendizado
do traçado das letras (bastão).

EN

Conhecimento alfabético: identificação das letras de I a R; realização fonológica dominante;
ordem alfabética.

Capítulo 6:
Números e medidas

Compreensão de textos: cantiga, poema, texto informativo.

Correspondência um a um.

Leitura de imagens.

DI

Capítulo 3:
No mundo das palavras

A

Consciência fonológica: rimas; Ideia de dobro com apoio vialiteração, segmentação de fra- sual.
ses em palavras, segmentação
Noção de medidas: maior/mede palavras em sílabas.
nor; alto/baixo; grande/pequeno; leve/pesado; curto/longo.
Consciência fonêmica: identificação do fonema inicial de
Noção de tempo: manhã/tarpalavras conhecidas; identificade/noite; ontem/hoje/amanhã;
ção de fonemas em diferentes
passado/presente/futuro.
posições numa palavra, síntese
de fonemas (vogais).

TO
R

Animais.

Ideia de adição com apoio visual. Cuidando do ambiente.

Ideia de subtração com apoio
Desenvolvimento do vocabulário. visual.

Brinquedos.
Valor: respeito.
Rotina.
Períodos do dia.
Planeta Terra.

Conhecimento alfabético: identificação das letras de S a Z;
realização fonológica dominante; ordem alfabética.

ED
I

3º
trimestre

Capítulos 3 e 6

Produção da escrita emergente:
desenvolvimento da coordenação
motora fina (desenhar, colorir,
pintar, traçar linhas); aprendizado
do traçado das letras (bastão).
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DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS POR SEMANA E PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO

EN

SÃ
O

Veja a proposta de distribuição de conteúdos para cada semana, dentro do planejamento trimestral,
considerando a lógica sequencial e a distribuição equilibrada dos conteúdos do livro do aluno, com indicação de momentos de avaliação.
No decorrer do trimestre, o professor deve realizar observações atentas de aspectos específicos
apontados no manual impresso, a fim de avaliar e registrar os progressos e as dificuldades de cada aluno,
de modo a nortear as intervenções necessárias para superação das dificuldades (como, por exemplo,
revisão de conteúdo, (re)adequação do ritmo das aulas etc.). Os avanços e dificuldades devem ser anotados para fornecer dados para o preenchimento das fichas trimestrais apresentadas na conclusão de
cada capítulo ao longo de cada ano escolar. Ao final da etapa trimestral, sugerimos o preenchimento das
fichas, nas quais a equipe pedagógica e as famílias terão a oportunidade de ver a progressão do trabalho
desenvolvido na etapa, avaliar em conjunto os pontos fracos e fortes e sistematizar suas produções em
um portfólio. O portfólio evidencia, para a equipe pedagógica, para as famílias e para as crianças, os
avanços em seu desempenho.

M

Livro 1

1º TRIMESTRE

Numeracia e
conhecimentos de mundo
Capítulo 4: Espaço,
forma e ideia de quantidade

DI

Literacia e
conhecimentos de mundo
Capítulo 1: Brincando
com nomes, traços e sons
Fonte do Itororó.
Sons identificação e origem.
Aprendendo mais: o corpo da gente.

Localização espacial: dentro e fora.
Posicionamento: na frente, entre e atrás.
Localização espacial: perto e longe.
Posicionamento: primeiro e último.

Semana 4

Nomes da turma de Elias.

De frente ou de costas.

TO
R

A

Semana 1
Semana 2
Semana 3

ED
I

Ao lado, em cima e embaixo.
Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os
Anotações conteúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram
do professor ampliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão
oral de textos, do vocabulário, das noções de posicionamento e espacialidade.
Semana 5 Aline.
Formas e mais formas: formas semelhantes.
Bernardo.
Formas geométricas espaciais.
Semana 6
Camila.
Semana 7 Daniela.
Formas geométricas planas.
Sequência.
Semana 8 Pontinho de vista.
Círculos.
Elias.
Aprendendo mais: as escolas.
Semana 9
O peixe toma banho.
Meus colegas de turma.
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EN

SÃ
O

Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os
conteúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram
Anotações
ampliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão
do professor
oral de textos, do vocabulário, das noções de formas geométricas espaciais e planas, da identificação de padrões em sequências.
Felipe.
Ideia de quantidade.
Semana 10
Gabi.
Hugo.
Ideia de quantidade: mais ou menos.
Semana 11
Os três porquinhos.
Ideia de quantidade: comparação de conjunSemana 12 O lobo mau.
tos.
Semana 13 Aprendendo mais: as moradias.
Ideia de quantidade: mesma quantidade.
Valor: cooperação.
Aprendendo mais: hábitos de higiene.
Semana 14
Revisão das letras: A a G.

Preenchimento da ficha de avaliação trimestral.

M

Reúna as anotações e verifique como foi o desempenho das crianças nas atividades, na revisão
Avaliação do trabalho com relação letra-som, na identificação das ideias associadas a quantidades e fordo professor mas, nas práticas diárias de hábitos de higiene. As fichas de avaliação a serem preenchidas se
encontram na conclusão do primeiro e quarto capítulos deste manual.

DI

2º TRIMESTRE

Semana 15

Fui à feira.

A

Literacia e
conhecimentos de mundo
Capítulo 2: Brincando
com nomes de frutas e de brinquedos

Numeracia e
conhecimentos de mundo
Capítulo 5: Contando
e escrevendo números

Números de 0 a 9.

TO
R

Avião de papel.
Vamos cantar e contar com Mariana.
Semana 16 Ilama.
Mariana conta 1, conta 2.
Jabuticaba.
Semana 17
Mariana conta 1, conta 2.
Kiwi.
Semana 18 Laranja.
Mariana conta 3, conta 4.
Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os conAnotações teúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram ampliado professor ção da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão oral de
textos, do vocabulário, das noções de quantidades e dos algarismos que as representam.
Mexerica.
Aprendendo mais: planta e alimentação.

ED
I

Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23

Infância.
Nave.
Ovelha.
O que é... O que é?
Patinete.
Quebra-cabeça.

Mariana conta 3, conta 4.
Mariana conta 5, conta 6.
Mariana conta 5, conta 6.
Mariana conta 7, conta 8.
Mariana conta 7, conta 8.
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Semana 24
Semana 25
Semana 26
Semana 27

SÃ
O

Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os conAnotações teúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram ampliado professor ção da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão oral de
textos, do vocabulário, das noções de quantidades e dos algarismos que as representam.
Robô.

Mariana conta 9, conta 0.

O Rato.
Revisão das letras de I a R.

Mariana conta 9, conta 0.

Cachinhos dourados.
Aprendendo mais: as famílias.
Valor cuidado.

Aprendendo mais: o tempo.
Aprendendo mais: o tempo.

EN

Reúna as anotações e verifique como foi o desempenho das crianças nas atividades, na revisão
Avaliação do trabalho com relação letra-som, na identificação dos algarismos e quantidades, nas noções
do professor associadas a medidas de tempo. As fichas de avaliação a serem preenchidas se encontram na
conclusão do segundo e quinto capítulos deste manual.
Preenchimento da ficha de avaliação trimestral.

M

3º TRIMESTRE

Meu pintinho amarelinho.

Semana 29
Semana 30

Sapo.
Tucano.
Urubu.

A

Semana 28

Semana 31

Numeracia e
conhecimentos de mundo
Capítulo 6:
Números e medidas

DI

Literacia e
conhecimentos de mundo
Capítulo 3: Brincando
com nomes de bichos

Família acha ovo de urubu.

Brincando com números: correspondência um a
um.
Brincando com números: mesma quantidade.
Brincando com números: quantos a mais.
Brincando com números: completando quantidades.

Brincando com números: ideias de adição e de
subtração.
Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os
conteúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram
Anotações
ampliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão
do professor
oral de textos, do vocabulário, da compreensão de funções de gêneros textuais, das noções de
quantidades, da compreensão das ideias associadas a adição e subtração.
Semana 33 Vaca.
Vamos medir? Maior/menor.
Wombat.
Vamos medir? Mais baixa/mais alta.
Semana 34
Xaréu.
Yak.
Vamos medir? Pequeno/grande.
Semana 35
Zebra.
Mesmo tamanho.
Vamos medir? Leve/pesado.
Semana 36 Aprendendo mais: os animais
Longo/curto.
Sons das letras.

ED
I

TO
R

Semana 32

34

DI

M

EN

SÃ
O

Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os
conteúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram
Anotações
ampliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão
do professor
oral de textos, do vocabulário, da compreensão das funções de gêneros textuais, das noções
de quantidades, das noções de medidas.
Semana 37 Revisão das letras de T a Z.
Podemos medir o tempo? Rotina.
Semana 38 Aprendendo mais: cuidando do meio ambiente. Podemos medir o tempo? Manhã/tarde/noite.
Podemos medir o tempo? Ontem/hoje; passaSemana 39 Aprendendo mais: cuidando do meio ambiente.
do/presente/futuro.
Valor: respeito.
Semana 40 Encerramento do ano letivo.
Planeta Terra.
Reúna as anotações e verifique como foi o desempenho das crianças nas atividades, na reviAvaliação do são do trabalho com relação letra-som, na identificação das ideias associadas a quantidades,
professor/ na compreensão das ideias de adição e subtração, na identificação de formas geométricas,
Avaliação na prática de valores trabalhados, nas noções de medidas de tamanho e tempo. As fichas de
coletiva
avaliação a serem preenchidas se encontram na conclusão do terceiro e sexto capítulos deste
manual.
Preenchimento da ficha de avaliação trimestral.

REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS

ED
I

TO
R

A

A avaliação formativa, ou seja, durante o processo, precisa ficar evidente para as famílias (falaremos
mais sobre isso adiante). Para o estreitamento da relação com as famílias, propomos a realização de
três reuniões com todos os pais e reuniões individuais com as famílias das crianças que apresentarem
dificuldades ao longo do ano.
Sugerimos que a primeira reunião coletiva com os pais seja realizada ao final do primeiro mês letivo,
mostrando-lhes a proposta de trabalho da escola, e especificamente da turma. Um pequeno diagnóstico
do que foi observado com relação à turma deve ser apresentado: conhecimento a respeito de letras e
números; porcentagem de alunos que já haviam frequentado a escola anteriormente; como os alunos
reagiram à adaptação ao início das aulas; como a família pode participar das atividades escolares etc.
Ao final do primeiro semestre, antes do recesso do meio do ano, outra reunião coletiva pode ser realizada, mostrando o caminho percorrido com a turma, os avanços e, se houver, os entraves encontrados
ao progresso da turma. Aqui, o portfólio pode ser apresentado às famílias não de forma definitiva, mas
para conhecimento da família, pois deverá ser entregue somente ao final do ano.
Por último, ao final do ano, sugerimos uma reunião para uma apresentação artística das crianças,
entrega do portfólio completo e de outros materiais que foram produzidos ao longo do ano. O professor
deve apresentar, nas produções das crianças, a consolidação de propostas da primeira reunião. Para os
alunos que trabalharam com o volume I, por exemplo, pode ser a escrita correta do nome, o traçado
correto e o reconhecimento da relação letra-som das vogais, o reconhecimento dos algarismos e quantidades de 0 a 9 etc.
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SÃ
O

NESTA COLEÇÃO VOCÊ ENCONTRA:
• Material Digital do Professor
• Dez videotutoriais: Videotutorial 1- Organização dos manuais impressos/ Videotutorial 2- Literacia: habilidades preparatórias e facilitadores da alfabetização / Videotutorial 3- Numeracia:
habilidades preparatórias para a alfabetização / Videotutorial 4- Sequência dos conteúdos: volumes I e II / Videotutorial 5- Modelagens de aulas: leitura dialogada, rimas, frases e palavras /
Videotutorial 6- Modelagens de aulas: identificação dos nomes e sons das letras / Videotutorial
7- Modelagens de aulas: localização e posicionamento, algarismos e quantidades / Videotutorial
8- Modelagens de aulas: ideias de adição e subtração / Videotutorial 9- Literacia familiar / Videotutorial 10 - Avaliação e acompanhamento pedagógico.
• Material Digital do Gestor
• Seis videotutoriais: Videotutorial 1- Organização do Material Digital para Gestores / Videotutorial 2- Literacia e numeracia: implicações quanto às práticas pedagógicas / Videotutorial 3- Gestão pedagógica e as habilidades preparatórias para alfabetização / Videotutorial 4- Sugestões
de práticas e atividades no cotidiano escolar / Videotutorial 5- Literacia familiar / Videotutorial
6- Avaliação e acompanhamento pedagógico.
Este material contém fundamentos teóricos e práticos, que contribuem para a sua formação e desenvolvimento do seu trabalho.

M

ENTENDENDO AS ATIVIDADES PROPOSTAS NO LIVRO DO ALUNO

DI

AMÉLIA PORTO • MIRIAM LOPES • LÍZIA RAMOS

AMÉLIA PORTO • MIRIAM LOPES • LÍZIA RAMOS

Amélia Porto
Bacharel licenciada em Pedagogia e Estudos Sociais e especialista em Ensino de Ciências pela UFMG. Atuou
como alfabetizadora na Escola Fundamental do Centro Pedagógico da UFMG e como professora no Instituto
Superior de Educação Anísio Teixeira, da Fundação Helena Antipoff. É autora de livros didáticos e de Metodologia de Ensino.

Miriam Lopes

E D U C A Ç Ã O I N FA N T I L

TO
R

P R É - E S CO L A I

A

Licenciada em Pedagogia pela UFMG e especialista em Psicopedagogia pela UEMG. Atuou como professora
e coordenadora em instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental. É autora de paradidáticos infantis.

Lízia Ramos
Bacharel licenciada em Pedagogia pela PUC Minas e especialista em Ensino de Ciências pela UFMG. Atuou
como professora do Ensino Fundamental na Escola de Educação Básica da UFMG, onde lecionou Matemática e Ciências Naturais. No ensino superior, atuou no Projeto Veredas (UFMG/SEE-MG), com formação de
professores em Magistério Superior. É autora de livros didáticos, paradidáticos e de literatura infantojuvenil.

E D U C A Ç Ã O I N FA N T I L
P R É - E S CO L A I

VOLUME

VOLUME

I

I

CRIANÇAS PEQUENAS

CRIANÇAS PEQUENAS
DE 4 ANOS

Capa

DE 4 ANOS

1ª EDIÇÃO

Página 1

ED
I

Para as crianças de 4 anos provavelmente este será o primeiro livro didático, por isso sua chegada
deve vir acompanhada de muita expectativa e interesse por parte delas. A escola deve promover atividades para despertar a imaginação, alegria, diversão, emoção e interesse pelo livro, nos dias que antecederão à sua entrega. Enfeite o local escolhido para a realização da entrega com a maior variedade de
recursos disponíveis, como desenhos das crianças expressando a expectativa com relação ao material
a ser recebido.
Você também pode realizar a entrega do livro embrulhado em forma de presente, valorizando ainda
mais este instrumento pedagógico.
Após a entrega, explore a capa, lendo o título, os nomes das autoras, editora e volume do livro, explicando o que as informações significam.
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UNIDADE 1: AS PALAVRAS NO MUNDO
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Terminada a apresentação dos aspectos gerais do livro, apresente a unidade 1. Converse com a turma sobre as imagens das páginas de abertura da unidade. Pergunte sobre o que as imagens mostram.
Qual é o ambiente mostrado? Pergunte se as crianças já frequentaram a escola anteriormente. O que as
crianças da cena estão fazendo? Quem é a adulta da cena? O que pode estar escrito na placa? Como é
possível saber? A escola da imagem se parece com a das crianças? Quais são semelhanças e diferenças? Por fim, pergunte o que elas esperam encontrar na escola e aprender no ano que se inicia. Nesta
unidade, vamos explorar os componentes relativos à literacia como consciência fonológica e fonêmica,
conhecimento alfabético, desenvolvimento do vocabulário, compreensão oral de textos e produção de
escrita emergente em atividades variadas e com progressão de dificuldade. As letras serão ensinadas na
ordem alfabética. É importante que, nos primeiros dias de aula, na companhia das crianças, você enfeite
a sala com um alfabeto e, durante todo o ano, vá apresentando materiais escritos de diversas fontes,
estilos e gêneros, para que as crianças tenham contato com esse universo da leitura e escrita.
Optamos por trabalhar com nomes de crianças, inicialmente, porque estes podem ser associados aos
nomes dos alunos da turma, bem como de parentes e conhecidos deles. Sempre que explorar um nome,
explore o nome da letra inicial e seu som, relacionando-o com nomes conhecidos da turma. Faça uma
lista ilustrada com retrato e nome de cada aluno da turma em ordem alfabética, a lista pode ficar afixada
por um tempo na sala de aula, até que todos se conheçam. Inicialmente, a escrita das letras pelos alunos
pode não ocorrer de forma convencional. Isso não deve constituir-se em preocupação para a escola e os
pais. Com o passar dos meses, as crianças vão aprimorando a escrita, e, ao final do ano, com certeza,
já saberão o nome e como escrever de forma legível e convencional cada letra e o seu som dominante.
As letras e seus sons serão enfatizados durante todo o trabalho realizado em literacia, pois, como
todo conhecimento produzido pelo ser humano, precisam ser ensinadas de forma intencional às crianças.
Assim, além de falar o nome de cada letra, precisamos ensinar-lhes o som de cada uma.
O nosso alfabeto é constituído por 26 letras. Além das 23 já conhecidas, as letras k/w/y foram incorporadas
ao nosso alfabeto e são usadas em palavras e expressões que fazem parte de nosso léxico, como playground,
show, windsurf, stand by, e em siglas como W (oeste), kW (kilowatt), kg (quilograma), km (quilômetro) etc.
Letras e fonemas são conceitos distintos. A letra é a representação gráfica do fonema que, por sua
vez, é a menor unidade sonora da fala. Ao citar os sons das letras, vamos fazê-lo por meio de barras
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oblíquas como convencionalmente é feito: a/b/k. Em nossa coleção, propomos o trabalho com 31 sons
da língua portuguesa. São eles: as vogais a/ê/é/i//ô/ó/u; as vogais nasaladas am/em/im/om/um; as consoantes b/k/d/f/g/j/l/m/n/p/R/r/s/t/v/ch/z/nh/lh/. No volume I, adotamos /r/ para representar o som
da letra R, como na palavra rato. No volume II, passamos a usar duas formas de representação dos sons
da letra R, para progressão do trabalho com os sons das letras. O som da letra R, como na palavra rato,
passou a ser representado assim /R/, e o som da letra R, em sílabas intermediárias, entre duas vogais,
como na palavra aranha, passou a ser representado assim /r/.
Assista ao videotutorial do professor de número 6 e aprenda como trabalhar os sons das letras. Assista também ao vídeo Você sabe fazer o som de cada letra? Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=ndBArgj2uM4. Acesso em: 24 ago. 2020.
A abertura de cada capítulo traz a seção UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?, com o objetivo
de apresentar questões relativas aos conteúdos abordados no capítulo e resgatar os conhecimentos que
os alunos já possuem, estabelecendo nexos com aqueles a serem adquiridos.
Antes de apresentar os objetivos pedagógicos, gostaríamos de salientar que em todos os capítulos
dedicados à literacia foram listados objetivos gerais relacionados à primeira página, acompanhando a
atividade exploratória. Os objetivos pedagógicos, relativos ao que se pretende alcançar junto aos alunos,
foram listados por subtítulos, assim como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos
pela BNCC referentes a Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).

M

Capítulo 1: Brincando com nomes, traços e sons
Primeiramente, fale com as crianças que no livro elas
aprenderão sobre nomes de outras crianças, sobre os sons
TRAÇOS E SONS
que ouvimos, sobre a forma de manusear o lápis corretamente para escrever traços, letras e muitas outras coisas
1. Leia e cante com a turma.
legais e importantes.
FONTE DO ITORORÓ
Neste capítulo, será explorada a parte de discriminação de
FUI À FONTE DO ITORORÓ
sons produzidos pela manipulação de objetos, incentivando as
BEBER ÁGUA E NÃO ACHEI.
ACHEI FOI A MENINA
crianças a descobrirem a origem e a localização dos sons, posQUE NO ITORORÓ DEIXEI.
teriormente associando-os aos sons ao corpo e a instrumenÔ MENINA! Ô MENINAZINHA!
ENTRE NESTA RODA
tos musicais. Serão contempladas atividades para o trabalho
E DANÇARÁ SOZINHA.
da coordenação motora fina das crianças, com coloridos, traSOZINHA EU NÃO DANÇO
çados, escrita emergente, desenho, e trabalhados textos como
NEM DEVO DANÇAR
PORQUE TENHO ALINE
cantigas de roda, poemas, imagens e história para exploração
PARA SER MEU PAR.
oral. As letras de A até a letra H serão apresentadas na sua representação gráfica e realização fonológica dominante, exceto a
2. Agora, brinque de roda com a turma. Enquanto canta, você
aprende os nomes de seus colegas.
letra H, que não possui realização fonológica. Será ensinado às
crianças, de forma bem estimulante, o traçado das letras, com
8
movimento motor da escrita das letras no ar e no sentido das
Página 8
setas que indicam como o traçado deve ser realizado.
Para o desenvolvimento da consciência fonológica, trabalharemos a identificação de frases e a divisão
destas em palavras, bem como a identificação de sílabas e rimas. Neste capítulo, são abordados também
conteúdos sobre o mundo físico e social, de forma contextualizada e estabelecendo relações entre eles na seção APRENDENDO MAIS. Começamos relacionando o trabalho com sons ao corpo humano. Trabalhamos os
órgãos dos sentidos e, por fim, estabelecendo interdisciplinaridade com a história “Os três porquinhos”, abordamos o tema das moradias, com identificação dos cômodos da casa, bem como de objetos de seu interior.
Finalizando o capítulo, falaremos de um valor, a cooperação, estimulando as crianças a uma participação cooperativa nas atividades escolares e familiares.
No capítulo 1, aparecem alguns textos. De modo geral, sugerimos que os textos sejam escritos em
papel ou na lousa, na presença das crianças, e lidos em voz alta, apontando palavra por palavra. A seguir
CAPÍTULO 1
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é importante uma leitura coletiva, apontando cada palavra, enquanto os alunos acompanham. Chame a
atenção deles para a direção da escrita, da esquerda para a direita e de cima para baixo, bem como para
o espaço entre as palavras.
Objetivos pedagógicos do capítulo 1
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• Ler imagens, interpretando-as;
• Acompanhar a leitura de textos seguindo as convenções de escrita;
• Interpretar informações oralmente;
• Reconhecer a estrutura de gêneros textuais como cantiga, poema, lista, conto;
• Ouvir e participar de diferentes momentos de leitura;
• Desenvolver o hábito de leitura;
• Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos;
• Desenvolver habilidades de escuta e respeito à fala dos colegas;
• Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros;
• Identificar a origem e localização de sons;
• Desenvolver a consciência de aliterações;
• Identificar aliterações;
• Desenvolver a consciência de rimas;
• Identificar rimas;
• Compreender o que é uma frase;
• Desenvolver a consciência de palavras;
• Identificar e contar palavras em frases;
• Desenvolver a consciência de sílabas;
• Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas;
• Identificar e contar as sílabas de palavras;
• Isolar o primeiro e o último som das palavras;
• Estabelecer relação letra-som do alfabeto de A até G;
• Associar as letras de A a G a sua realização fonológica dominante;
• Traçar as letras de A a H observando o movimento de escrita;
• Reconhecer que a letra H não possui valor sonoro no início de palavras;
• Conhecer os nomes de órgãos dos sentidos e como estes auxiliam na percepção do mundo ao redor;
• Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos e escrita emergente;
• Manusear de forma correta o lápis traçando linhas, letras e caminhos;
• Conhecer e interpretar oralmente textos;
• Ler imagens, interpretando-as;
• Conhecer diferentes tipos de moradia, cômodos e objetos do interior de uma casa;
• Recolher dados e visualizá-los graficamente;
• Ouvir histórias e dialogar sobre elas;
• Estimular a cooperação entre colegas e familiares;
• Ampliar o vocabulário.
Atividades da página 8

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Como sugerido na introdução ao capítulo 1, escreva o texto em um cartaz ou na lousa
para a melhor visualização das crianças. Leia o título da cantiga e mostre onde ele está localizado no
livro. Pergunte às crianças se elas conhecem esta música. Explore a ilustração do livro, perguntando-lhes
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o que está ilustrado e que parte da cantiga está representada na imagem. Posteriormente, faça a leitura
o texto da cantiga, apontando onde está sendo lido, mostrando a direção (da esquerda para a direita) e o
sentido da leitura (de cima para baixo). Quando fizer uma segunda leitura, peça aos alunos que repitam
os versos e depois as estrofes lidas.
Atividade 2 - Sugira a brincadeira de roda às crianças, citando o nome de cada uma, dando possibilidade de participação de todas no centro da roda, porém permitindo que as que não quiserem participar
não se sintam constrangidas. Com esta atividade, as crianças aprenderão os nomes dos colegas e terão
oportunidade de interagir entre si, contemplando os objetivos da BNCC.
Aproveite esses primeiros contatos com a turma para anotar suas observações sobre o desenvolvimento de cada criança e compor a avaliação formativa que vai orientar suas estratégias educativas.
Você encontra no Material Digital, que acompanha esta coleção, cartões e sugestões para trabalhar
a percepção auditiva das crianças.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com
crianças e adultos; (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música;
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; e (EI03EF07) Levantar hipóteses
sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação
gráfica e/ou de leitura.

A
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Saiba mais
O trabalho com cantigas de roda pode ser muito rico, pois permite que as crianças desenvolvam o
vocabulário, se expressem usando a linguagem corporal, através da dança e interação com os colegas.
Ao cantar a letra de uma cantiga, a pronúncia das palavras é aprendida pelas crianças. Noções de ritmo
e melodia também são desenvolvidas.
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1. A turma resolveu montar uma bandinha para cantar e tocar

Geraldo Fernandes

a música “Fonte do Itororó”.

2. Fale os nomes dos instrumentos musicais. Pinte somente
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PRATOS.

RECO-RECO.

PANDEIRO.
Geraldo Fernandes

CHOCALHO.

KABULETÊ.

VIOLÃO .

TAMBOR.

3. Vamos cantar, tocando instrumentos musicais?

Página 9
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Na primeira atividade, as imagens podem
ser exploradas oralmente. Faça perguntas como: como são
as crianças? Estimule os alunos a descreverem-nas, valorizando as diferenças entre a cor dos olhos, do cabelo, da
pele, o jeito de ser de cada um. É importante propor atividades nas quais a criança valorize sua identidade e respeite
e reconheça as diferenças que existem entre seus pares. O
que elas estão fazendo? Que objetos estão utilizando? Que
materiais vocês acham que foram usados para a construção
desses instrumentos? Ainda pode sugerir que as crianças falem de suas experiências: você possui instrumentos musicais
em casa? Falar de si para a turma e ouvir o que os colegas
têm a dizer possibilita conhecer outras experiências e ampliar o modo de perceber a si próprio e o outro.
Atividade 2 - Depois de conversar sobre a primeira atividade, oriente as crianças na realização da segunda. Aponte,
um a um, os instrumentos e ouça o que as crianças têm a
dizer sobre os nomes de cada um deles. Se não souberem o
nome de algum dos instrumentos, fale esses nomes. Depois

41

EN

SÃ
O

conduza-as na observação da cena anterior para localizar, ou não, cada um dos instrumentos e colorir
só os que forem encontrados.
Atividade 3 - Por último, se houver instrumentos em sua escola, permita que as crianças os manipulem e interajam com os colegas utilizando-os. Caso não haja, propomos a utilização de objetos como
potes e colheres, para representar o som do reco-reco, tampas de panelas para serem os pratos, latas
grandes, para serem usadas como tambores, violões construídos com caixas de sapato e fios, como
barbante, dentre outras ideias.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas
e grupos diversos; e (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais
durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.

DI

M

Saiba mais
Para obter sugestões de como construir instrumentos musicais usando materiais de fácil acesso, você
pode consultar o endereço:
<https://www.tempojunto.com/2015/10/16/15-ideias-criativas-para-fazer-instrumentos
-musicais-com-criancas/>. Acesso em: ago. 2020.

4. Escute com atenção e pinte a figura de acordo com o som
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que a professora produziu.VERIFIQUE A COERÊNCIA ENTRE
AS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS E SONS QUE FORAM PRODUZIDOS.
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5. Com que parte do corpo você escuta os sons?
X
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Orientações metodológicas
Atividade 4 - Nesta atividade pretendemos trabalhar a percepção auditiva das crianças. Sugerimos que você se posicione
de costas para a turma e produza os sons sem que elas vejam
os objetos. Sugerimos objetos simples: penca de chaves, colheres, maraca e apito, caso não disponha de uma maraca (item
2), pode ser usado um chocalho. Você pode usar todos os objetos ou somente alguns. Sem que as crianças vejam, produza
o som e peça que elas pintem no livro o objeto que acreditam
ter produzido o som. Peça que não falem o nome do objeto
para os colegas. Depois socialize a atividade com a turma, mostrando os objetos na ordem em que foram tocados, conferindo
as respostas. Nesta atividade, são trabalhadas habilidades importantes para o futuro aprendizado dos sons da nossa língua,
componente importante na preparação para a alfabetização.
Atividade 5 - Peça que marquem a resposta correta,
após você ler as opções da questão 5.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03TS01)
Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.

A

A PROFESSORA PROPÔS BRINCAR DE DESCOBRIR
“QUE SOM É ESSE?”.

A boca.

O nariz.

vocês vão descobrir de onde vem o som que ela produziu.
Depois, cada um pinta a bolinha que indica a posição da
professora. VERIFIQUE A COERÊNCIA ENTRE AS MARCAÇÕES
Lie Nobusa

REALIZADAS PELAS CRIANÇAS E A ORIGEM DOS SONS
QUE FORAM PRODUZIDOS.

Ilustrar uma bolinha
em cada quina da
sala de aula.

11

M
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SÃ
O

6. A professora fica num canto da sala. De olhos fechados,

Orientações metodológicas
Atividade 6 - Nesta atividade, continuaremos a trabalhar
a percepção auditiva, agora com o objetivo de identificar a
origem do som. Você pode utilizar um dos objetos da atividade da página 10, e posicionar-se em um dos cantos da
sala. Peça às crianças que fechem os olhos e escutem o som
que você vai produzir. Depois, de olhos abertos, elas deverão dizer onde você estava posicionado(a) e identificar nas
representações do livro sua posição, tendo como referência
a frente da sala. Repita esse procedimento mais duas vezes.
Com esta atividade, você pode também chamar a atenção
das crianças para algumas características do som que produziu, varie sua duração, intensidade e altura.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura
e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao
ouvir músicas e sons; e (EI03ET01) Estabelecer relações de
comparação entre objetos, observando suas propriedades.

EN

AGORA, A BRINCADEIRA É “DE ONDE VEM O SOM?”.

A

DI

Saiba mais
As qualidades ou propriedades do som são:
Altura – está relacionada à frequência da onda sonora. Em relação à altura, dizemos que um som é
grave ou agudo. Os sons graves possuem baixa frequência e os agudos, frequência mais alta.
Intensidade – está relacionada à energia de vibração da onda sonora. Em relação à intensidade,
dizemos que um som é fraco ou forte.
Timbre – característica que nos permite distinguir dois sons em uma altura e intensidade emitidos
por instrumentos diferentes.
Duração – é o tempo que um som pode ser escutado. Podemos ter sons curtos ou longos.
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Atividade complementar
Convide os alunos a ficarem em seu lugar, produzindo os sons para que os colegas, de olhos fechados, identifiquem a localização da criança que o produziu.

43

Orientações metodológicas
Atividade 7 - Nesta atividade, vamos trabalhar com sons
da perspectiva das palavras. Começaremos o trabalho com as
rimas, parte importante do desenvolvimento da consciência fonológica. Peça às crianças que observem os instrumentos musicais e falem seus nomes inicialmente. Depois, fale o nome
da primeira criança ilustrada, peça que eles identifiquem pelo
som qual dos dois instrumentos têm seus nomes terminados de
forma semelhante ao nome da menina. Explique a elas que isso
é uma rima. Palavras que terminam de forma parecida rimam.
Proceda da mesma forma com os nomes das outras crianças e
os instrumentos ilustrados na mesma linha que elas.

7. As crianças aprenderam os nomes de alguns instrumentos
musicais.

Egal/Dreamstime.com
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Circule o instrumento musical que rima com o nome de
cada criança.

LEONOR

EN

Para saber mais
Consciência fonológica é a capacidade de identificar e disLUCIANO
criminar diferentes sons da linguagem oral. O reconhecimento
de rimas é parte do desenvolvimento da consciência fonológica.
12
Rima é uma repetição de sons finais parecidos em uma
ou
mais palavras. As rimas são muito comuns em textos de
Página 12
origem popular, como parlendas, quadrinhos, cantigas, adivinhas, trava-línguas, bem como em textos poéticos, como poemas e letras de música, dentre outros.
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Tapichar/Dreamstime.com

Grashalex/Dreamstime.com

Ilustrações: Geraldo Fernandes

Pix

DI

Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

A

Atividade complementar
Para complementar o trabalho com rimas, sugerimos que você realize uma atividade adicional, brincando com os nomes das crianças, levando-as a compor rimas. Tenha cuidado na condução da atividade,
para que as rimas não sejam ofensivas ou causem desconforto às crianças.

Pixabay.com
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8. Agora, leve cada criança ao seu instrumento musical.

Página 13
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Ilustrações: Geraldo Fernandes
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO
COBRINDO OS TRACEJADOS COM
MOVIMENTOS ADEQUADOS DE TRAÇADO.

13

Orientações metodológicas
Atividade 8 - Com esta atividade, pretendemos trabalhar
a coordenação motora fina, preparando as crianças para a
escrita. É importante observar como as crianças pegam no
lápis, como fazem os traçados, instruindo-as a realizar, de
forma correta, os traçados. A desenvoltura nas atividades
com a coordenação motora fina é necessária para o desenvolvimento da escrita emergente.
Para que a atividade se torne mais significativa, relembre os nomes das crianças e dos instrumentos musicais que
rimam com eles e dê tempo para que elas realizem os traçados ao mesmo tempo. Músicas instrumentais podem ser
colocadas ao fundo, para que as crianças conheçam os sons
dos instrumentos.
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.

ML
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Para saber mais
A maneira mais adequada de segurar o lápis é pela preensão tripoide (veja a foto abaixo), quando utilizamos três dedos para pegar o objeto: polegar, dedo indicador e o dedo médio. Aos 4 anos, as crianças
podem apresentar um pouco de dificuldade para segurar o lápis de forma correta, por isso, esteja atento
e faça intervenções pontuais com as crianças que porventura apresentarem dificuldade.
Você encontra dicas de como trabalhar a Coordenação Motora Fina / 5 Minutos disponíveis em:
<https://www.youtube.com/watch?v=C7mSh6RwJBk>. Acesso em: ago. 2020.
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Mãozinha segurando o lápis
de forma correta.

O CORPO DA GENTE

TO
R

1. Vamos produzir sons com o corpo?

ESTALO DE DEDOS. MÃOS NO PEITO.

Kaísla Miranda

PALMA.

PÉS.

MÃOS NAS PERNAS.

MÃOS NA BOCA.

2. Que partes do corpo foram utilizadas para produzir sons?
MÃOS, DEDOS, TRONCO, PERNAS, BOCA E PÉS.

3. Você gostou de participar desta atividade? Como se sentiu?
Marque a expressão que representa esse sentimento.

Página 14

Geraldo Fernandes

ED
I

RESPOSTA PESSOAL.
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Orientações metodológicas
Na seção Aprendendo mais, vamos trabalhar os conteúdos relacionados ao conhecimento de mundo, tanto natural
quanto social, de forma interdisciplinar com os conteúdos de
literacia e numeracia.
Atividade 1 - Aqui, dando continuidade ao trabalho com
sons, trabalharemos os sons do corpo. Sugerimos que esta
atividade seja desenvolvida de forma lúdica, de preferência
fora da sala de aula, para que as crianças consigam se expressar, produzir e ouvir os sons do próprio corpo.
Comece fazendo alguns movimentos que produzem sons,
como bater palmas, estalar os dedos, bater os pés no chão…
Depois, peça às crianças, uma por vez, que surgiram outros movimentos com o próprio corpo de forma que sons sejam produzidos. Dê oportunidade para que todas as crianças participem,
respeitando a opção daquelas que não queiram participar.
De volta à sala de aula, retome a atividade com o livro,
veja se as crianças conseguem ver relação entre as imagens
e os movimentos que realizaram para produzir sons.
Atividade 2 - Relembre e mostre as partes do corpo que
foram utilizadas e peça que as crianças as nomeiem. Você
pode usar a lousa para escrever esses nomes.

A

APRENDENDO MAIS

45
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Atividade 3 - É muito importante trabalhar os sentimentos das crianças. Escute o que elas têm a
dizer sobre a escolha da imagem que representou seu sentimento. Acrescente perguntas como: por que
você se sentiu assim? O que fez você se sentir desse jeito?Como poderia realizar a atividade para se
sentir melhor? (Pergunte àqueles que demonstraram não gostar da atividade). Pergunte ainda: o que
foi interessante na realização da atividade? (Àqueles que gostaram). É importante, do ponto de vista
do desenvolvimento infantil, que desde cedo as crianças aprendam a expressar o que sentem, tentando
identificar as causas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música; e (EI03CG02)
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
Outros objetivos atingidos secundariamente com estas atividades, mas igualmente importantes, são:
(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos
outros (crianças e adultos) com os quais convive; e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito
mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

DI

Orientações metodológicas
Introduza a aula em que os órgãos e sentidos serão abordados com uma conversa sobre as coisas que as crianças
veem ao seu redor, escutam e sentem o cheiro naquele momento. Pergunte o que podem sentir tocando os objetos que
estão sobre sua mesa. Pergunte que partes do corpo utilizaram para responder às suas perguntas. Além da boca que
emitiu os sons, as palavras para responder, chame a atenção
para os olhos, orelhas, nariz e pele.

PERCEBEMOS O MUNDO COM OS ÓRGÃOS DOS
SENTIDOS: AS ORELHAS, O NARIZ, OS OLHOS, A
LÍNGUA E A PELE DO NOSSO CORPO.

4. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda.
OLHOS

ORELHAS

NARIZ

PELE E MÃOS

A

LÍNGUA

Julián Rovagnati / Dreamstime.com

TO
R

Atividade 4 - Após a introdução, passe à exploração oral da
imagem. Peça às crianças que observem a imagem, conduzindo
a observação com questões como: o que a criança está fazendo? Que partes do corpo estão sendo utilizadas? Pode ser que
as crianças não atentem que o nariz, os olhos, os ouvidos estão
sendo utilizados. Chame a atenção para isso. Ao comer um
alimento, nosso nariz também auxilia na percepção do cheiro
do alimento, nossas orelhas também são capazes de captar o
15
som produzido ao mastigarmos. Fale também da percepção do
Página 15
sabor do alimento, no caso, o leite. Que órgão do sentido está
sendo utilizado para descobrir o sabor do leite? Que órgão está
sendo utilizado para sentir as características do copo que contém o leite? Como podemos saber se é grande
ou pequeno, liso ou áspero, frio ou quente?
Agora, passe à resolução da atividade com os nomes dos órgãos, lendo cada um de acordo com a cor
correspondente, para que as crianças os associem à imagem, pintando os quadrinhos corretamente.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; e
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
AZUL.

AMARELO.
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VERMELHO.
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VERDE.

PRETO.
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Atividade complementar
Para trabalhar os órgãos dos sentidos, realize atividades sensoriais com as crianças. Atividades como
estas têm como propósito responder a perguntas. Proponha a seguinte questão às crianças: é possível
descobrir que objeto está dentro de uma caixa sem que se possa vê-lo? Espera-se que as crianças respondam que sim. Pergunte como isso é possível. Passe à atividade sensorial: vende os olhos de um aluno
ou aluna e coloque em uma caixa um objeto escolar, pode ser um lápis de cor ou uma borracha. Peça
que o aluno descubra que objeto está na caixa, sem poder vê-lo. Escolha outras crianças e faça a mesma
atividade, explorando outros órgãos de sentidos. Para explorar o paladar, por exemplo, dê a uma criança
com os olhos vendados uma fruta que ela já tenha costume de comer, e peça que ela fale aos colegas
que fruta provou, dizendo se o gosto é doce, azedo ou amargo. Para exploração da audição, produza
um som para que a criança o descreva e fale que objeto o produziu, sempre com os olhos vendados.
Explore de forma semelhante o olfato, usando produtos com cheiro característico e de conhecimento das
crianças como alimentos, pode ser uma manga, pó de café etc.
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Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.

Orientações metodológicas
5. Observe as cenas. Conte para a turma o que cada criança
Atividade 5 - Continuando o trabalho com os órgãos dos
está fazendo e o órgão principal do sentido usado. Depois,
pinte as cenas.
sentidos, realize com as crianças a atividade primeiramente de
forma oral. Explore as cenas com questões do tipo: o que as
crianças estão fazendo em cada uma das cenas? Na primeira
cena, o que o menino tem em mãos? Vocês já experimentaram um sorvete? Como puderam sentir como era o gosto
dele? Pergunte também sobre a imagem da menina cheirando
a maçã: que órgão foi utilizado para sentir o cheiro da maçã?
Como vocês se comportam ao sentir determinados cheiros:
de comida? De roupa limpa? De um livro novo? De lixo? Faça
outras perguntas sobre os outros órgãos dos sentidos.
Atividade 6 - Dê oportunidade para que as crianças façam relatos sobre outras experiências sensoriais, identificando os nomes dos órgãos utilizados adequadamente, nesta
idade não nos preocuparemos em ensinar os nomes dos
6. Agora, fale para a turma uma atividade que você realiza e
quais órgãos dos sentidos você usa para realizá-la.
sentidos ainda.
16
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO04) CoPágina 16
municar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;
(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas
de expressão; e (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.
CHEIRANDO MAÇÃ/NARIZ.

TO
R

CHUPANDO SORVETE/LÍNGUA.

A

Geraldo Fernandes

NAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES 5 E 6, OBSERVE A COERÊNCIA
DAS CRIANÇAS NA DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CENAS E NA
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DOS ÓRGÃOS UTILIZADOS.

OUVINDO MÚSICA/ORELHAS.

DANDO BANHO NO
CACHORRINHO/MÃOS
E PELE DO CORPO.

ED
I

LENDO/OLHOS.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Para trabalhar o gênero textual apresenta1. Leia com a turma a lista com os nomes das crianças da
do
nesta atividade, a lista, propomos a observação do objeturma de Elias.
ALUNOS DA TURMA GIRASSOL
tivo deste gênero textual aqui: mostrar como organizar elementos, tornando sua visualização fácil.
Peça às crianças que observem a imagem. O que está
sendo lido pelo menino? Ouça as hipóteses das crianças.
Conduza a observação e formulação de hipóteses das crianças com outras questões: será uma história? Será uma receita? Será uma lista de nomes? Por que está colocada num
quadro? Fale com elas o porquê de a lista ter sido organizada
2. Marque X na resposta certa.
dessa forma, explicando que essa forma facilita a consulta,
Qual é o primeiro nome da lista?
pois torna fácil a visualização das palavras. Pergunte se eles
X ALINE.
CAMILA.
ELIAS.
já viram outras listas. Onde? Qual era o conteúdo da lista?
Qual é o último nome da lista?
Após a conversa sobre o gênero textual, leia o título da lista:
X TÚLIO.
CAMILA.
SOFIA.
Alunos
da turma Girassol. Pergunte às crianças o que o título in3. Marque na lista os nomes de colegas de Elias iguais aos
dos seus colegas de turma.
forma. Leia de forma pausada, mostrando-lhes o nome que está
17
sendo lido, apontando onde começa a lista e onde ela termina.
Página 17
Atividade 2 - Leia as questões e observe se as crianças
conseguem identificar a resposta correta.
Atividade 3 - Leia novamente para a turma a lista com todos os nomes dos alunos da turma Girassol.
Pergunte se há na turma alguém que tenha algum dos nomes lidos. Caso haja algum colega que tenha
algum dos nomes da lista, peça que levante a mão. Escreva na lousa o(s) nome(s) do(s) colega(s) e
peça que as crianças o(s) localize(m) na lista, fazendo um risco nele(s).
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

EN

Geraldo Fernandes
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NOMES DE ALUNOS DA TURMA DE ELIAS.

A

DI

M

RESPOSTA PESSOAL.
VERIFIQUE A COERÊNCIA NA RESPOSTA DAS CRIANÇAS.

ALINE

TO
R

1. Leia com a turma o primeiro nome da lista da turma de Elias.
Observe a foto da menina e a primeira letra do nome dela.

Pixabay.com

A
2

1

3

ALINE

Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra A. Depois, use um lápis e cubra a letra A.

2. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que começam

ABELHA.

AVIÃO.

18
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DADO.

Abelha e avião: Pixabay.com
Dado: Dreamstime.com
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com o mesmo som.

Orientações metodológicas
Daremos início ao trabalho com uma parte importante da
consciência fonológica, que é a consciência fonêmica. Vamos
trabalhar todas as letras, seguindo a ordem do alfabeto. Utilizando palavras iniciadas por essas letras, trabalharemos a escrita de cada, enfatizando a realização fonológica dominante de
cada uma delas, os movimentos para representá-la graficamente, primeiramente fora do papel, depois seu traçado em formato
bastão, mostrando a sequência de movimentos realizados.
Comece a conversa com as crianças, perguntando se elas sabem o que usamos para escrever as palavras: letras ou números?
Explique-lhes que usamos letras para escrever palavras e que os
números são usados para as quantidades. Fale com as crianças
que as letras representam os sons das palavras que falamos.
Complementando os materiais de formação para o professor, dentre os materiais digitais, estão os videotutoriais. O
vídeo de número 6 mostra, através de modelagens de aula,
como apresentar as letras às crianças. Assista-o antes de
trabalhar com esta página e todas as vezes que necessitar
relembrar a estratégia de ensino mostrada no vídeo.
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Atividade 1 - Feita a introdução, peça que as crianças observem a imagem. Explore-a com a turma.
Fale que a menina da foto se chama Aline, pronuncie o nome Aline dando destaque para o som /a/. Peça
que coloquem o dedinho sobre o nome da menina e repitam com você: Aline. Diga às crianças que elas
vão aprender nomes de outras crianças e nomes das letras que representam o primeiro som desses nomes. Mostre a elas a letra A. Diga que o nome Aline é começado com a letra A. Agora, a letra A deve ser
escrita na lousa por você. Fale que a letra se chama A e representa o som /a/, o primeiro som do nome
Aline. Para as crianças de 4 anos, utilizaremos apenas a escrita das letras em caixa-alta, no segundo volume, as outras representações das letras serão apresentadas (imprensa, cursiva maiúscula e minúscula).
Mostre mais uma vez os movimentos para se escrever a letra A, repetindo o som /a/. Agora peça que as
crianças reproduzam no ar, acompanhando você, os movimentos de escrita da letra. Pergunte: qual é o
primeiro som do nome Aline? A resposta esperada é /a/. Ensine às crianças o movimento da letra, antes
de cobrirem o traçado indicado pelas setas.
Atividade 2 - Peça que as crianças observem as imagens e digam os nomes das figuras. Ao pronunciar junto com elas, enfatize o som da letra A /a/. Oriente-as a circular as figuras que têm o nome
começado com o som /a/, como no nome Aline. Aqui as crianças trabalharão com aliterações. Explique a
elas o que são aliterações e retome o conceito nas atividades semelhantes que aparecerem no decorrer
do livro.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

DI

Para saber mais
Consciência fonêmica – faz parte da consciência fonológica e se refere à compreensão das unidades fonológicas menores da fala, ou seja, dos fonemas, e à habilidade de manipulá-los intencionalmente.
Aliterações – sons parecidos ou idênticos, no começo ou meio das palavras.
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Atividades complementares
As crianças podem usar materiais diferentes para escrever as letras, à medida que forem sendo
apresentadas, como caixas de areia, massinha de modelar, tiras de papel, barbante, tinta guache dentre
outros. Torne o aprendizado do traçado das letras divertido.
Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /a/? Podem ser nomes de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas etc. Dessa forma, você já aborda os campos semânticos que serão trabalhados posteriormente. Exemplos de palavras conhecidas iniciadas com /a/: abacate,
abóbora, ameixa, abacaxi, Amanda, Ágata, abelha, anel e aliança.
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes iniciados
pelo som /a/. Utilize-o neste momento.
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Atividade 1 - Nesta página, introduziremos o alfabeto.
Imaginamos
que as crianças não saibam o que é o alfabeto.
A B C D E F G
Explique-lhes que a palavra alfabeto está escrita em uma
H I J K L M N
cor diferente porque há uma página, mais à frente no livro,
que explica o significado das palavras que elas ainda não
O P Q R S T U
conhecem. Ajude-as a localizar a página 44, na qual está o
V W X Y Z
glossário do capítulo 1. Explique-lhes que glossário é a parte
4. Pinte um quadrinho para cada letra do nome ALINE.
do livro onde as palavras difíceis ou desconhecidas são explicadas. Leia para elas a definição de alfabeto – nome dado
5. Vamos imaginar?
ao conjunto de todas as letras que representam os sons que
Enquanto imagina que está voando como um avião, você
fala o som da letra A A A A A.
falamos, mostrando a imagem de todas as 26 letras que
compõem esse conjunto. Realize esse mesmo procedimento
toda vez que aparecer uma palavra marcada dessa mesma
cor no decorrer do livro.
Depois de apresentar o glossário e explicar o que significa alfabeto, passe à atividade. Solicite que os alunos observem cada uma das letras do nome ALINE na página anterior.
19
Depois peça que as encontrem no alfabeto, diga que elas
Página 19
estão pintadas de verde. Escreva na lousa ALINE e peça que
eles encontrem, uma a uma, as letras da palavra no quadro com o alfabeto.
Atividade 4 - Peça que elas observem novamente as letras pintadas no quadro acima. Oriente que
peguem um lápis de cor e que pintem, para cada letra verde encontrada acima, um quadrinho.
Atividade 5 - Para que o trabalho com os sons e letras seja mais lúdico e fique gravado na memória
das crianças, utilizaremos um recurso: as crianças devem imaginar que estão voando como um avião,
associando o som /a/ inicial da palavra ao avião. Elas deverão fazer com os braços abertos o movimento,
como se estivessem planando no ar. Ao falar /a/, faça o movimento junto com elas, mostrando como
deve ser realizado.

A

DI

M

Geraldo Fernandes

EN

SÃ
O

3. ALINE pintou as letras do nome dela no alfabeto.

6. Desenhe seu autorretrato. Depois, escreva seu primeiro nome.

TO
R

MEU AUTORRETRATO

RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE
A ADEQUAÇÃO DO DESENHO DAS
CRIANÇAS À IDADE. OBSERVE SE A
CRIANÇA JÁ UTILIZA LETRAS PARA
ESCREVER O PRÓPRIO NOME, COMO
REALIZA OS TRAÇADOS DAS LETRAS
E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA
PRODUÇÃO DA ESCRITA EMERGENTE.

MEU NOME

7. Agora, pinte as letras do seu nome no alfabeto.

SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE SE AS LETRAS FORAM
MARCADAS CORRETAMENTE.

ED
I

B

O P Q R S T U
V W X Y Z

20

Página 20
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Orientações metodológicas
Atividade 6 - A expressão das crianças por meio de desenho deve ser utilizada de forma recorrente em suas propostas de atividades, para trabalhar o esquema corporal e a
autopercepção das crianças.
Se for possível, tenha em sala de aula um espelho, deixando
-o posicionado de forma que as crianças possam ver sua imagem, sem poder acessá-lo, evitando riscos de acidentes. Peça
que as crianças se olhem no espelho. Chame a atenção das
crianças para a observação atenta de seu rosto, as partes que
o compõem como o formato e cor dos olhos, a boca, o nariz,
as orelhas nos dois lados, bem como para a cor e textura dos
cabelos, a cor da pele de cada um. Depois dirija a atenção para
as outras partes do corpo, como tronco, os membros, braços,
mãos, pernas e pés. Após a observação, explique que elas deverão desenhar a sua imagem, isto é, produzir um autorretrato.
Para a escrita do nome, sugerimos que você produza uma ficha com o nome de cada criança, para que elas possam conhecer
as letras de seu nome, aprendendo a identificá-lo e escrevê-lo.

SÃ
O

Atividade 7 - Com a ficha de seu primeiro nome em mãos, peça que cada criança procure no alfabeto cada uma das letras que o formam, uma por uma. Depois de encontrá-las, ela deverá pintá-las da
cor que escolher.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

EN

Para saber mais
O trabalho com o esquema corporal deve ser privilegiado na Educação Infantil. Músicas e brincadeiras
podem ajudar as crianças a conhecer os nomes das partes do próprio corpo, desenvolvendo o autoconhecimento, influenciando positivamente as representações que elas fazem de si mesmas tanto nos
desenhos quanto na autopercepção e relacionamento com o mundo que as cerca.

A

DI

O CORPO DA GENTE
CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ
JOELHO E PÉ
CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ
JOELHO E PÉ
OLHOS, OUVIDOS, BOCA E NARIZ

M

Atividade complementar
Sugestão de música: “Cabeça, ombro, joelho e pé”. Em roda, com as crianças em pé, você canta a
música junto com elas, tocando as partes do corpo mencionadas na canção, assim elas aprendem os
nomes das partes do corpo e os movimentos.
1. Cante e faça gestos de acordo com a cantiga.

TO
R

Domínio público

2. Aponte para o corpo e fale o nome de outras partes do corpo humano que você conhece.

ED
I

Outra sugestão é a brincadeira “Macaco disse”. As crianças podem estar em roda, em pé. Primeiramente você faz o papel do macaco, dizendo os nomes das partes do corpo a serem tocadas pelas próprias crianças. Não permita que elas toquem nas partes que não foram mencionadas. Diga, por exemplo,
“Macaco disse para pôr a mão no nariz”. Depois de algum tempo, deixe que as crianças comandem a
brincadeira, alternando entre os colegas o papel de liderança do grupo.
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Franciele Soares

Franciele Soares

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Será realizada a introdução da letra B, com
BERNARDO
o nome Bernardo. Peça que as crianças observem a ima1. Leia com a turma o segundo nome da lista da turma de Elias.
Observe a foto do menino e a primeira letra do nome dele.
gem da criança. Explore-a com a turma. Como é o menino?
Como elas imaginam que ele se chama? Fale que o menino
da foto se chama Bernardo. Pronuncie o nome Bernardo de
forma bem articulada, dando destaque para o som inicial /b/.
Mostre a elas o nome do Bernardo escrito no livro. Peça que
coloquem o dedinho sobre o nome dele e repitam com você:
Bernardo. Mostre a letra que inicia o nome do garoto. Diga
BERNARDO
que o nome Bernardo é começado com a letra B, que repreCom o dedo indicador, faça os movimentos de como se
senta o som /b/. Agora, a letra B deve ser escrita na lousa
escreve a letra B. Depois, use um lápis e cubra a letra B.
por você. Fale novamente que o som /b/ é representado pela
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
letra B. Diga que o primeiro som do nome Bernardo é /b/.
Mostre mais uma vez a letra B sendo escrita na lousa, com os
movimentos corretos para se escrever o B, repetindo o som
/b/. Agora mostre, com movimentos no ar, como a letra é escrita. Peça que as crianças reproduzam no ar, acompanhando
21
você, os movimentos de escrita da letra B. Pergunte: qual é o
Página 21
primeiro som do nome Bernardo? A resposta esperada é /b/.
Ensine e treine com as crianças os movimentos de escrita da
letra B, antes de cobrirem o traçado indicado pelas setas.
Atividade 2 - Peça que as crianças observem as imagens e digam os nomes das figuras ilustradas. Ao
pronunciar junto com elas esses nomes, enfatize o som /b/. Oriente-as a circular as figuras que têm no seu
nome o primeiro som igual ao de Bernardo. Aqui as crianças trabalharão com aliterações.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

B
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Geraldo Fernandes
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BONECA.

BARATA.

A

DI

M

DOMINÓ.

ED
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Atividade complementar
Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /b/? Podem ser nomes de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas etc. Exemplos: banana, boneca, batata, bala, bezerro,
boi, biscoito.
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes iniciados
pelo som /b/. Utilize-o neste momento.
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Atividade 1 - Leia a frase para as crianças: Bernardo
1. Trace o caminho com giz de cera e ajude Bernardo a
gosta
muito de jogar bola. Pergunte-lhes se elas também
encontrar a bola.
gostam de jogar bola, como brincam com a bola, quem costuma brincar de bola com elas, dentre outras questões. É
uma oportunidade de trabalhar a linguagem oral e de estimular as crianças a desenvolverem sua autonomia. Depois da
exploração da frase, proponha à turma uma brincadeira ao ar
livre com bolas. O ideal é que a brincadeira seja realizada em
grupos de 4 ou 5 crianças para que elas, em roda, joguem a
bola uma para outra.
Atividade 2 - É importante que as crianças utilizem diversos materiais para suas produções de desenho e escri2. Fale com a turma a palavra BOLA. Pinte de
o
ta. Escolhemos começar a exploração de diversos materiais
quadrinho com a letra que representa o primeiro som da
palavra, e de
o quadrinho com a letra que representa
pelo giz de cera. Esta atividade pretende desenvolver a coo último som da palavra.
ordenação motora fina das crianças. Primeiramente instrua
B O L A
as crianças a usarem o dedo indicador para fazer o trajeto,
explicando que não podem passar por cima dos traçados, só
22
entre eles, seguindo o espaço em branco. Como é a primeira
Página 22
vez que realizam esta atividade, pode ser que encontrem
dificuldades, por isso é importante fazer as tentativas com o dedo antes de usar o giz de cera.
Atividade 3 - Continuando o trabalho com os sons da fala, desenvolvendo a consciência fonêmica
nas crianças, vamos trabalhar o isolamento de sons. Uma vez que os sons /b/ e /a/ já foram introduzidos,
leia a palavra bola para as crianças. Mostre a letra B e pergunte a elas que som essa letra representa.
Depois mostre a letra A, pergunte que som ela representa. Por fim, peça que as crianças pintem de vermelho o quadrinho com a letra que representa o primeiro som da palavra, e de verde o quadrinho com
a letra que representa o último som da palavra.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; (EI03CG05) Coordenar suas
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas;
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF06) Produzir suas
próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; e
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus
familiares e da sua comunidade.
VERDE

TO
R

A

DI

M

VERMELHO

EN

Geraldo Fernandes
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VAMOS BRINCAR?

ED
I

Para saber mais
Durante o ano letivo, é necessário que sejam retomadas as letras que já foram trabalhadas, sempre
estabelecendo a relação entre a letra e som que ela representa.

53

SÃ
O

Milkos | Dreamstime.com

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Será realizada a introdução da letra C.
CAMILA
Como essa letra apresenta mais de uma realização sonora,
1. Leia com a turma o terceiro nome da lista da turma de Elias.
Observe a foto da menina e a primeira letra do nome dela.
nesta etapa da Educação Infantil, abordaremos apenas a realização fonológica dominante da letra, o som /k/, como na
palavra casa. Peça que as crianças observem a imagem da
criança. Pergunte sobre a menina da foto: como ela é? Fale
sobre as características físicas dela, qual é a cor de seus
olhos, como é seu cabelo, ensinando palavras que ampliem
CAMILA
o vocabulário das crianças como castanho, cacheado etc. O
que a menina está vestindo? O que ela está fazendo? Como
Com o dedo indicador, faça o movimento de como se
escreve a letra C. Depois, use um lápis e cubra a letra C.
é possível saber essa informação? Qual será o nome da me2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
nina? Fale que o nome começa com o som /k/ e peça que
as crianças tentem adivinhar o nome dela. Diga que a menina
se chama Camila. Pronuncie o nome Camila de forma bem
articulada, dando destaque para o som inicial /k/. Mostre
a elas o nome Camila escrito no livro. Peça que coloquem
o dedinho sobre o nome da menina e repitam com você:
23
Camila. Mostre a letra que inicia o nome dela. Diga que o
Página 23
nome Camila é começado com a letra C, que representa o
som /k/. Agora, a letra C deve ser escrita na lousa por você.
Fale novamente que o som /k/ é representado pela letra C. Diga que o primeiro som do nome Camila é
/k/. Mostre mais uma vez a letra C sendo escrita na lousa, com o movimento correto para se escrever a
letra C, repetindo o som /k/. Agora mostre, com o movimento no ar, como a letra C deve ser escrita. Peça
que as crianças reproduzam no ar, acompanhando você, os movimentos de escrita da letra C. Pergunte:
qual o primeiro som do nome Camila? A resposta esperada é /k/. Ensine e treine com as crianças o
movimento de escrita da letra C, antes de cobrirem o traçado indicado pelas setas.

C

Geraldo Fernandes

EN
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ELEFANTE.

CORUJA.

DI

M

CACHORRO.

A

Atividade 2 - Peça que as crianças observem as imagens e digam os nomes das figuras
ilustradas. Ao pronunciar junto com elas esses nomes, enfatize o som /k/. Oriente-as a circular
as figuras que têm no seu nome o primeiro som igual ao de Camila. Aqui as crianças trabalharão
com aliterações novamente.

TO
R

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
Para saber mais

ED
I

Como estamos trabalhando a consciência fonêmica, com o trabalho de nomes de pessoas,
de objetos, frutas, animais etc., trabalharemos o som /k/ tanto em figuras começadas com a
letra C quanto em figuras começadas com as letras K e Q, sem trabalhar a escrita delas, pois
independente da letra que inicia a palavra, o som inicial é o mesmo. Portanto, trabalhe oralmente
palavras como caderno, kiwi e quiabo, para identificar o som inicial.
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Atividade complementar

SÃ
O

Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /k/? Podem ser nomes
de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas. Exemplos: cola, cachorro, cuscuz,
quibe, queimada.
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes iniciados
pelo som /k/. Utilize-o neste momento.

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Trabalhe a compreensão da imagem com
exploração
oral. Elabore questões sobre o espaço em que as
1. Aline escondeu os brinquedos de Camila. Ajude Camila a
encontrar seus brinquedos e circule-os.
crianças estão, sobre as personagens, suas características e
expressões, e, por último, sobre os brinquedos, para que as
crianças descrevam onde eles estão escondidos.
Atividade 2 - Trabalharemos a escrita emergente das
crianças. Deixe que cada uma escolha o brinquedo que desejar e escreva seu nome como imaginar. Verifique a coerência no uso das letras e se as crianças conseguiram estabelecer a relação letra-som nas suas escritas.
Atividade 3 - Brincar é muito importante na Educação
Infantil. Devem ser planejados vários momentos de brincadeiras individuais e coletivas no decorrer do trimestre. Neste
2. Escolha um brinquedo e escreva o nome dele.
momento, proponha uma brincadeira coletiva, em que você
esconda alguns brinquedos na própria sala de aula ou em
3. Combine com sua professora e brinque como Aline e
Camila.
outro espaço da escola, como um pátio ou parquinho, para
24
que as crianças os procurem.
Página 24
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09)
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.
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RESPOSTA PESSOAL.
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Geraldo Fernandes
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VAMOS BRINCAR?
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Para saber mais
O brincar faz parte dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e deve ser um dos pilares
na estruturação das práticas pedagógicas propostas para a Educação Infantil. É brincando que as crianças conseguem compreender o mundo que as cerca e se expressar. Valorize as brincadeiras no cotidiano
escolar.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Introdução da letra D. Comece pedindo
DANIELA
1. Leia com a turma o quarto nome da lista da turma de Elias.
que
observem a imagem da criança. Pergunte sobre a meObserve a foto da menina e a primeira letra do nome dela.
nina da foto: como ela é? O que ela está fazendo? O nome
dela é Daniela. Pronuncie o nome Daniela de forma bem
articulada, dando destaque para o som inicial /d/. Mostre a
elas o nome de Daniela escrito no livro. Peça que coloquem
o dedinho sobre o nome da menina e repitam com você:
Daniela. Mostre a letra que inicia o nome dela. Diga que o
DANIELA
nome Daniela é começado com a letra D, que representa o
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
som /d/. Agora, escreva a letra D na lousa. Fale novamente
escreve a letra D. Depois, use um lápis e cubra a letra D.
que o som /d/ é representado pela letra D. Diga que o pri2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
meiro som do nome Daniela é /d/. Mostre mais uma vez a
letra D sendo escrita na lousa, com os movimentos corretos
para escrevê-la, repetindo o som /d/. Agora mostre, com
os movimentos no ar, como a letra D deve ser escrita. Peça
que as crianças reproduzam no ar, acompanhando você, os
movimentos de escrita da letra D. Pergunte: qual é o primeiro
25
som do nome Daniela? A resposta esperada é /d/. Ensine e
Página 25
treine com as crianças os movimentos da escrita da letra D,
antes de cobrirem o traçado indicado pelas setas.
Atividade 2 - Peça que as crianças observem as imagens e digam os nomes das figuras ilustradas.
Ao pronunciar junto com elas esses nomes, enfatize o som /d/. Oriente-as a circular as palavras que
têm no seu nome o primeiro som igual ao de Daniela. Aqui as crianças trabalharão com aliterações mais
uma vez.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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Atividade complementar
Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /d/? Podem ser nomes de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas. Exemplos: dedo, dado, doce, Diego, Douglas, Daiana,
Débora. Como o som /d/ é representado apenas pela letra D, e esta letra possui apenas esta realização
sonora, você pode escrever na lousa uma lista de palavras que as crianças forem dizendo, todas iniciadas
pela letra D.
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes iniciados
pelo som /d/. Utilize-o neste momento.
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Atividade 3 - Aprender a realizar segmentação de frases
em palavras será o objetivo desta atividade. Esse trabalho
ajudará as crianças no desenvolvimento da consciência fonológica.
Escreva na lousa a frase, lendo-a de forma a dar destaque
a cada palavra à medida que a circula. Peça que as crianças
contem as palavras, fazendo o apontamento de cada palavra
a ser contada e contando junto com elas. Fale com a turma:
nós contamos cinco palavras na frase.
Atividade 4 - Proceda da mesma maneira com as frases
abaixo. Escreva-as na lousa, circule cada uma das palavras
e peça que as crianças pintem uma bolinha para cada palavra contada, ao final, conte quantas bolinhas foram pintadas,
este é o número que corresponde às palavras da frase.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

3. Daniela já sabe contar quantas palavras tem a frase.
Ela circula cada palavra.

SÃ
O

DANIELA É AMIGA DE BERNARDO.
Conte quantas palavras Daniela encontrou e fale para a
turma. ELA ENCONTROU 5 PALAVRAS.

4. Agora, leia as frases junto com a turma. Pinte uma bolinha
para cada palavra das frases.

BERNARDO TEM UMA BOLA.

CAMILA E ALINE BRINCAM JUNTAS.

EN

DANIELA ESTUDA NA TURMA DE ELIAS.

O CARRINHO É DA CAMILA.

5. Leia com a turma a frase com mais palavras.
DANIELA ESTUDA NA TURMA DE ELIAS.

26

M

Página 26
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Atividade complementar
Aproveite palavras das frases da questão 4 para fixação dos nomes das letras, porque já foram apresentadas às crianças, mostrando as iniciais das palavras Aline, Bernardo, Camila, Daniela, bola e brincam.

6. “Pontinho de vista” é um poema. Leia e recite o poema com

TO
R

a turma.

PONTINHO DE VISTA

EU SOU PEQUENO, ME DIZEM,
E EU FICO MUITO ZANGADO.

COM O QUEIXO LEVANTADO.

Lie Nobusa

TENHO DE OLHAR TODO MUNDO

MAS, SE FORMIGA FALASSE
E ME VISSE LÁ DO CHÃO,
IA DIZER, COM CERTEZA:

— MINHA NOSSA, QUE GRANDÃO!

PEDRO BANDEIRA. POR ENQUANTO EU SOU PEQUENO. SÃO PAULO: MODERNA, 2002.

7. Circule a expressão do menino quando dizem que ele é

Lie Nobusa

ED
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pequeno.

8. Você gostou do poema? Explique para a turma.
RESPOSTA PESSOAL.

Página 27
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Orientações metodológicas
Atividade 6 - Comece explorando a imagem que ilustra o
poema com perguntas como: o que vemos na imagem? Qual
será o assunto do poema? Observando a imagem, encontramos alguma pista sobre o assunto do texto? Leia o título do
poema Pontinho de vista. Como sugerimos anteriormente, anote o texto na lousa ou em um cartaz e o leia, apontando cada
frase que está sendo lida, para que as crianças acompanhem
sua leitura. Depois leia, verso por verso, o poema novamente e
peça que as crianças repitam a leitura que você está fazendo,
assim elas podem memorizá-lo. Realize a leitura com entonação
e expressões faciais de acordo com o que está sendo lido, para
que as crianças imitem o que você está fazendo.
Atividade 7 - Leia o texto novamente para que as crianças
identifiquem a possível expressão facial do menino, quando
dizem que ele é pequeno. Peça que justifiquem a escolha.
Atividade 8 - Dê oportunidade às crianças que quiserem
falar se gostaram ou não do poema, explicando o motivo de
terem ou não gostado dele.

57

SÃ
O

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03CG01) Criar com o
corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas
em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; (EI03EF01) Expressar ideias,
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

EN

Para saber mais
O autor do poema, Pedro Bandeira, é um conhecido escritor brasileiro de livros infantojuvenis. Já recebeu
importantes prêmios, como o Jabuti, o mais tradicional prêmio literário brasileiro.

9. Pinte o animal que diria ao menino:

TO
R

– MINHA NOSSA, QUE GRANDÃO!

A

DI

M

Atividade complementar
Converse com as crianças sobre alguns sentimentos como raiva, medo, alegria, tristeza, decepção/
desapontamento e outros que possam mencionar. Escolha um aluno por vez para mostrar expressões
faciais, o restante da turma deverá identificar o sentimento de acordo com a expressão mostrada pela
criança, que não poderá falar, somente mostrar expressões faciais. Todas as atividades desta página
trabalham com a expressão de sentimentos, incentive as crianças nesse sentido.

10. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que rimam

Ilustrações: Geraldo Fernandes

com o nome da primeira figura.

11. Numere as frases de 1 a 4, seguindo a ordem da primeira

ED
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parte do poema.
2

E EU FICO MUITO ZANGADO.

1

EU SOU PEQUENO, ME DIZEM,

4

COM O QUEIXO LEVANTADO.

3

TENHO DE OLHAR TODO MUNDO

28
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Orientações metodológicas
Atividade 8 - A compreensão do texto será explorada
aqui. Leia a frase e peça que as crianças pintem o animal
que, de acordo com o poema, diria essa frase ao menino.
Atividade 9 - A atividade retoma o trabalho com as rimas, na perspectiva do desenvolvimento da consciência
fonológica. As crianças deverão dizer o nome da primeira
figura (colorida) e, depois, das figuras em preto e branco,
identificando aquelas que têm sons finais parecidos com o
de violão, pintando-as. Amplie a atividade, pedindo que falem outras palavras terminadas em “ão”, como coração, irmão, pião, caminhão etc.
Atividade - 10 - Agora, retome o trabalho com o texto,
lendo-o novamente para a turma. Escreva a primeira estrofe
no quadro e peça que as crianças observem a leitura que
você faz de cada frase. Ao ler a primeira frase, peça-lhes que
a encontrem na atividade do livro e escrevam o número 1
no círculo à frente dela. Proceda assim com todas as demais
frases.

SÃ
O

Atividade complementar
No Material Digital do Professor, há imagens de figuras de brinquedos que rimam. Trabalhe com o
cartão que apresenta essas figuras, pedindo que as crianças identifiquem o que as palavras têm em comum com relação ao som, chamando a atenção para as rimas. Lembre-se de que, envolvendo o trabalho
com os campos semânticos, podemos, por exemplo, identificar nomes de brinquedos que rimam, nomes
de pés de fruta que rimam etc.

Noltelourens | Dreamstime.com

Orientações metodológicas
Atividade 1 - O nome da criança desta página já vem senELIAS
do mencionado em atividades anteriores: Elias. Chame a atenção
1. Este é o ELIAS. Observe a foto do menino e a primeira letra
do nome dele.
para a imagem. Fale sobre o sorriso de Elias, suas características
físicas, ensinando as crianças a nomear corretamente a cor da
pele da criança e o tipo de cabelo, usando palavras como negro,
cabelo crespo. Apresente o nome Elias, dando destaque para o
som /ê/. Peça-lhes que coloquem o dedinho sobre o nome dele
escrito no livro, logo abaixo da foto, e repitam: Elias. Mostre a elas
a letra E. Diga que o nome Elias é começado com a letra E. EsELIAS
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
creva a letra E na lousa. Fale que a letra se chama E e representa
escreve a letra E. Depois, use um lápis e cubra a letra E.
o som /ê/, o primeiro som do nome Elias. Mostre os movimentos
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
para se escrever a letra E, repetindo o som /ê/. Agora peça que as
crianças reproduzam no ar, acompanhando você, os movimentos
de escrita da letra. Pergunte: qual é o primeiro som do nome Elias?
A resposta esperada é /ê/. Ensine às crianças os movimentos de
3. Qual é o primeiro som da palavra EMA? /ê/.
escrita da letra, antes de cobrirem o traçado indicado pelas setas.
Qual é o último som da palavra EMA? /a/.
Atividade 2 - Peça que as crianças observem as imagens e
29
digam
os nomes das figuras. Ao pronunciar junto com elas, enfaPágina 29
tize o som da letra E /ê/. Oriente-as a circular as figuras que têm
o nome começado com o som /ê/, como em Elias. Aqui as crianças trabalharão com aliterações, como têm feito.
Atividade 3 - Pronuncie a palavra ema de forma pausada, para que as crianças identifiquem os sons
inicial e final adequadamente. Pergunte qual é o primeiro som pronunciado na palavra. Espere que as
crianças respondam. Depois pergunte com que som termina a palavra.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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Geraldo Fernandes
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ELEFANTE.

DINOSSAURO.
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EMA.

Para saber mais

ED
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A pronúncia de determinadas palavras pode variar de acordo com a região do país onde as pessoas vivem. Considere isso em suas aulas e sempre utilize a pronúncia comum na localidade onde
está situada a escola. Se achar pertinente, conte às crianças que, em outros locais do país, as pessoas pronunciam as palavras de forma diferente.
Atividade complementar

Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /ê/? Podem ser nomes de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas. Dessa forma, você já aborda os campos semânticos
que serão trabalhados posteriormente. Exemplos: elefante, elegante, emoção, espaço, escada, estrela.
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes iniciados
pelo som /ê/. Utilize-o neste momento.
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Orientações metodológicas
Atividade 4 - Comece, como sempre fazemos, exploranFESTA NA FLORESTA
do a imagem que ilustra o poema com perguntas como: o
O PEIXE TOMA BANHO
que vemos na imagem? Que animais estão sendo mostrados
SALTANDO A CADA INSTANTE
na imagem? Leia o título do poema Festa na Floresta. Como
USANDO COMO CHUVEIRO
A TROMBA DO ELEFANTE.
sugerimos anteriormente, anote o texto na lousa ou em um
cartaz e o leia, apontando cada frase que está sendo lida,
Explique para a turma como o peixinho toma banho.
para que as crianças acompanhem sua leitura. Depois leia,
5. Fale com a turma o primeiro som da palavra ELEFANTE.
verso por verso, o poema novamente e peça que as crianças
6. Vamos imaginar?
repitam a leitura que você está fazendo, assim elas podem
Você vai juntar e esticar os bracinhos como a tromba do
ELEFANTE. Imagine que está dando banho no peixinho,
memorizá-lo. Escolha um aluno ou aluna para explicar para a
enquanto fala o som da letra E E E E E.
turma como o peixinho toma banho.
Atividade 5 - Pergunte qual é o primeiro som da palavra
elefante.
Atividade 6 - Como foi feito com a letra A, associaremos
um movimento realizado com os braços ao som /ê/. Mostre às crianças como realizá-lo, colocando os braços para a
30
frente, como se fosse a tromba do elefante, pronunciando o
Página 30
som /ê/.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
Lie Nobusa
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4. Leia e recite com a turma.

WALMIR AYALA. FESTA NA FLORESTA. SÃO PAULO: MELHORAMENTOS, 1980.

/ê/

DI

M

Geraldo Fernandes

EN

O PEIXINHO TOMA BANHO SALTANDO A CADA INSTANTE,
USANDO COMO CHUVEIRO A TROMBA DO ELEFANTE.

A

Atividade complementar
Proponha à turma: vamos contar quantas vezes o /ê/ aparece em outras palavras? Vá dizendo cada
palavra e contando com a turma. Exemplos: elegante, leveza, escada, estrela.

TO
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FELIPE

1. Leia com a turma o sexto nome da lista da turma de Elias.
Pixabay.com

Observe a foto do menino e a primeira letra do nome dele.

F
2

1

3

FELIPE

Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra F. Depois, use um lápis e cubra a letra F.

ED
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2. Conte quantas letras tem o nome do menino e mostre com
os dedinhos.

6 LETRAS. A CRIANÇA DEVERÁ LEVANTAR 6 DEDINHOS.

3. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que começam

FOCA.

Página 31

60

FIVELA.

Imagens: Pixabay.com

com o mesmo som.

GALO.

31

Orientações metodológicas
Atividade 1 - A próxima letra a ser introduzida é a letra
F. Solicite que as crianças falem como o menino da foto é,
como é seu cabelo, como é sua pele... O que parece que
ele está fazendo? Fale que parece que a criança está observando alguma coisa. Deixe que façam inferências a respeito
do que o menino está observando. Depois disso, peça que
as crianças localizem na página o nome do menino. Elas já
devem conseguir fazê-lo, pois atividades semelhantes a esta
já foram realizadas outras vezes. Apresente a palavra Felipe,
escrevendo-a na lousa, dizendo que é o nome da criança.
Mostre na lousa como é a escrita da letra F e fale o som da
letra /f/, pedindo que elas o repitam. Os objetivos de aprendizagem são os mesmos citados na introdução de outras
letras.
Atividade 2 - Com a palavra escrita no quadro, peça que
as crianças contem quantas letras há no nome Felipe, à medida que você vai apontando as letras para que elas façam
a contagem.

SÃ
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Atividade 3 - Os nomes das figuram devem ser falados pelas crianças, para que elas identifiquem
aquelas que têm o mesmo som inicial de Felipe. Estas figuras devem ser circuladas.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras

e textos, por meio de escrita espontânea.
Atividade complementar

M

EN

Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /f/? Podem ser nomes
de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas, de esportes. Exemplos: foca, figo,
folha, Fabiana, futebol, faxina, filha, Fernando.
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes
iniciados pelo som /f/. Utilize-o neste momento.

A

Geraldo Fernandes

DI

Orientações metodológicas
4. Leia novamente com a turma, em voz alta, devagar, o nome
Atividade 4 - Ainda com a palavra Felipe escrita no quado menino. Bata a mãozinha na carteira, para cada pedaço
da palavra que você falar.
dro, leia com a turma o nome, desta vez, pronunciando de
forma pausada cada sílaba da palavra, orientando as crianças
a bater as mãos na carteira para cada pedaço da palavra
FELIPE
que ouvirem. Com esta atividade trabalharemos, progredindo no desenvolvimento da consciência fonológica, com as
unidades sonoras da palavra, chamadas sílabas. Pergunte às
Quantas vezes você bateu a mãozinha
na carteira, para dizer o nome FELIPE?
crianças quantas vezes elas bateram a mão na carteira. EsAgora, veja como você pode escrever essa palavra
pera-se que digam que foram três vezes. Escreva a palavra
de acordo com o número de vezes que você bateu a
mãozinha na carteira.
Felipe de forma diferente, mostrando as três sílabas que ela
FE LI
PE
contém. Explique à turma que cada pedaço falado da palavra
5. Cada pedaço da palavra é uma sílaba.
representa uma sílaba.
Quantas sílabas tem o nome FELIPE?
6. Fale seu primeiro nome, bem devagar, em voz alta. Pinte
Atividade 5 - Realize a contagem das sílabas da palavra
um quadrinho para cada sílaba que seu nome tem.
Felipe escrita na lousa, dividida em três pedaços.
Atividade 6 - Para que cada criança consiga responder à
Quantas sílabas tem seu nome?
questão, o trabalho de contagem de sílabas do nome de cada
32
um deve ser realizado individualmente com cada criança.
Página 32
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09)
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.

TO
R

3

3

ED
I

RESPOSTAS PESSOAIS.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Como a letra C, a G também apresenta mais
GABI
de uma realização sonora, apresentaremos apenas sua reali1. Leia com a turma o sétimo nome da lista da turma de Elias.
Observe a foto da menina e a primeira letra do nome dela.
zação fonológica dominante, o som /g/, como na palavra gata.
Peça que as crianças observem a imagem da menina e proceda à exploração de suas características, como vem sendo
realizado com outras fotos de crianças. Qual será o nome da
menina? Responda que é Gabi. Fale que o nome dela começa
GABI
com o som /g/. Pronuncie o nome Gabi de forma bem articulada, dando destaque para o som inicial /g/. Mostre à turma
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra G. Depois, use um lápis e cubra a letra G.
o nome Gabi escrito na lousa. Peça que coloquem o dedinho
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquela que NÃO começa
com o mesmo som.
sobre o nome da menina e repitam com você: Gabi. Mostre a
letra que inicia o nome dela. Diga que o nome Gabi é começado com a letra G, que representa o som /g/. Agora, a letra G
deve ser escrita na lousa por você. Fale novamente que o som
/g/ é representado pela letra G. Diga que o primeiro som do
3. Qual é o primeiro som das palavras GORILA e GATO?
nome Gabi é /g/. Mostre mais uma vez a letra G sendo escrita
/g/.
na lousa, com os movimentos corretos para se escrever a letra
33
G, repetindo o som /g/. Agora mostre, com os movimentos no
Página 33
ar, como a letra G deve ser escrita. Peça que as crianças reproduzam no ar, acompanhando você, os movimentos de escrita
da letra G. Pergunte: qual é o primeiro som do nome Gabi? A resposta esperada é /g/. Ensine e treine com
as crianças o movimento de escrita da letra G, antes de cobrirem o traçado indicado pelas setas.
Atividade 2 - Peça que as crianças observem as imagens e digam os nomes das figuras ilustradas. Ao pronunciar junto com elas esses nomes, enfatize o som /g/. Oriente-as a circular as palavras que têm no seu nome o
primeiro som igual ao de Gabi. Aqui as crianças trabalharão com aliterações com palavras começadas pela letra G.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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CACHORRO.

Atividade complementar

Pixabay.com
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Proponha à turma: vamos falar outros nomes começados com o som /g/? Podem ser nomes
de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, de frutas. Exemplos: gola, garra, Gustavo, Guilherme, guepardo. Aproveite para ensinar outras palavras, como guepardo, ampliando o vocabulário das crianças. Se possível mostre imagens do animal.

Guepardo

No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com figuras que têm seus nomes iniciados
pelo som /g/. Utilize-o neste momento.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - O trabalho com a letra H consiste somenHUGO
te
em
mostrar a letra, ensinar seu nome e dizer que ela não
1. Leia com a turma o oitavo nome da lista da turma de Elias.
Observe a foto e a primeira letra do nome do menino.
representa nenhum som. Chame a atenção para a característica que diferencia a criança, a cor dos cabelos. Explique
que, por ter essa característica, cor avermelhada nos cabelos, dizemos que o menino é ruivo. Dessa forma, contribuirá para ampliação do vocabulário de sua turma. Fale o
nome do menino, Hugo, como se o apresentasse à turma.
HUGO
Diga que o nome Hugo é começado pela letra H. Peça
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra H. Depois, use um lápis e cubra a letra H.
que as crianças localizem o nome do menino na página do
2. Hugo tem uma peteca. Fale com a turma os nomes das
livro. Uma vez localizada a palavra Hugo, peça que mosfiguras. Pinte aquelas que rimam.
trem onde ela começa, apontando a letra H. Explique para
as crianças que esta é a única letra do alfabeto que não
possui nenhum som. Passe à explicação de como devemos
escrever a letra H, mostrando os movimentos realizados de
3. Você vai dizer os nomes dos seus colegas de turma, e sua
professora escreve uma lista com os nomes de todos em
forma pausada, para que os alunos vejam como escrever a
um cartaz.
letra H, como sempre fazemos. Realize os movimentos no
34
ar, mostrando às crianças como fazemos para escrever a
Página 34
letra H. Depois oriente que elas realizem a escrita da letra
H, cobrindo o traçado no livro.
Atividade 2 - Fale com as crianças os nomes das figuras, dando destaque aos sons finais das palavras. As crianças deverão identificar as palavras cujos sons finais sejam parecidos e pintá-las. Deixe
que realizem a atividade sozinhas, passando entre as carteiras para verificar se elas conseguiram fazer
a identificação das rimas corretamente.
Atividade 3 - Retome a conversa sobre o gênero textual lista. Pergunte se as crianças se lembram da
lista Alunos da turma Girassol. Fale que você escreverá os nomes das crianças da turma em um cartaz.
Anote em um cartaz os nomes dos colegas da turma em ordem alfabética, e conduza a ordem em que
os nomes devem ser falados, apontando para as crianças. Afixe o cartaz na sala, leia-o com as crianças.
Use-o em outras situações durante o ano letivo, para explorar as letras iniciais dos nomes à medida que
forem aprendendo o alfabeto, e trabalhar a decomposição de palavras em sílabas, realizando o isolamento de sons. Tudo isso será explicado mais adiante neste manual.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
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RESPOSTA PESSOAL.
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Para saber mais
Na língua portuguesa, a letra H não tem valor fonético, isto é, não representa nenhum fonema. Ela
é associada ora às vogais, quando prevalecem os sons destas, ora às consoantes C, L, N, constituindo
dígrafos. (ch; lh; nh).
Dígrafo é o nome dado quando duas letras representam juntas um só som, ou seja, um único fonema.
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Atividade 4 - Leia o enunciado da questão e peça que
turma? Circule a carinha que representa o que você sente.
cada criança circule a carinha que representa o que ela sente. Faça a socialização das respostas. Peça que levantem a
mão as que gostaram, deixe que, as que desejarem, expliMAIS OU MENOS.
GOSTEI.
NÃO GOSTEI.
quem porque gostaram de realizar a atividade. Depois dê a
5. Escolha uma cor para colorir no alfabeto a letra inicial do
nome de cada colega de turma.
mesma oportunidade aos que disseram ter gostado mais ou
SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.
menos e, por último, aos que responderem não ter gostado.
Atividade 5 - A atividade pode ser direcionada de forma
A B C D E F G
coletiva. Seguindo a lista redigida na atividade anterior, fale
H I J K L M N
o nome da letra inicial de cada um dos nomes, instruindo as
crianças a usar uma cor para cada letra inicial identificada,
O P Q R S T U
como foi orientado no enunciado da questão.
V W X Y Z
Atividade 6 - Volte à lista com as crianças. Leia o enun6. Da lista que a professora escreveu, qual é o nome ou os
ciado da questão 6 e pergunte que nome elas acreditam ter
nomes com a maior quantidade de letras?
mais letras. Peça que expliquem por que pensaram assim.
Efetue a contagem das letras dos nomes que elas apontarem
35
como sendo o(s) maior(es). Acreditamos que, provavelmente, elas se orientarão pelo tamanho da palavra, todavia, pode
Página 35
ser que a palavra maior graficamente não seja a que tenha
mais letras, depende do tamanho das letras. Por exemplo, Felipe e Amanda têm seis letras, mas a palavra
Amanda pode ocupar mais espaço. Explique a elas que precisam efetuar a contagem das letras. Faremos
uma atividade interdisciplinar aqui, comparando quantidades.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois
e o entre em uma sequência.
4. Você gostou de conhecer todos os nomes de seus colegas de

Geraldo Fernandes

SÃ
O

RESPOSTA PESSOAL.
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EN

RESPOSTAS COLETIVAS.
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HORA DE HISTÓRIA

SÃ
O

OS TRÊS PORQUINHOS

Ilustrações: Felipe Alves

1. Escute a história que sua professora vai ler.

2. Cante com a turma.
O LOBO MAU

DO LOBO MAU?

EN

QUEM TEM MEDO

QUEM TEM MEDO
DO LOBO MAU?
LOBO MAU...

DOMÍNIO PÚBLICO

37

36
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Ilustrações: Felipe Alves

LOBO MAU... LOBO MAU...

A

DI

Orientações metodológicas
Comece a motivar as crianças para ouvir a história, chamando a atenção para as cenas ilustradas. É
possível saber que história será contada? Talvez algumas crianças já conheçam a história e a reconheçam
nas ilustrações.
Leia a história “Os três porquinhos” para a turma. Se for possível, faça a leitura dramatizada, reproduzindo
vozes e acrescentando sons, expressões faciais e movimentos corporais, para atrair a atenção das crianças e
despertar a imaginação delas.
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Os três porquinhos
Era uma vez três porquinhos: Pedrico, Palito e Palhaço. Eles eram muito sapecas e viviam se metendo em encrencas, mas eram sempre protegidos pela mãe.
Um dia, eles decidiram deixar a casa da mãe, pois já estavam grandinhos. Foram, então, passear
para conhecer o mundo.
Numa ocasião, encontraram um lugar lindo, cheio de árvores e com um lago muito bonito, onde
decidiram construir suas casinhas.
Palhaço era o mais preguiçoso dos três. Para não ficar cansado, construiu uma casa de palha.
Já Palito decidiu construir uma casa de madeira. Como Palhaço, também não queria ter muito trabalho. Além do mais, tinha muita madeira naquele lugar.
Pedrico, no entanto, quis construir uma casa mais forte: com cimento, areia e tijolos.
Enquanto construía sua casa com muito esforço, Pedrico via seus irmãos se divertindo, pois as
casas deles foram construídas rapidamente.
Um dia, surgiu um lobo mau e faminto que queria comer os três porquinhos.
Ele foi até a casa de Palhaço, bateu na porta e disse:
– Porquinho, porquinho, abra a porta ou a soprarei até derrubá-la!
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EN

SÃ
O

Palhaço se escondeu, com medo do lobo mau. Mas o lobo soprou bem forte a casa e a derrubou.
O porquinho saiu correndo dali para se proteger na casa de Palito.
O lobo, então, foi bater na porta da casa de Palito, dizendo:
– Porquinho, porquinho, abra a porta ou a soprarei até derrubá-la!
E, desta vez, precisou dar dois grandes sopros para derrubar a casa de madeira. Palhaço e Palito
fugiram para a casa de Pedrico.
O lobo mau, usando de toda a sua força, tentou derrubar também a casa de Pedrico, mas não
conseguiu. Depois de se cansar, resolveu esperar a noite, pois assim ficaria mais fácil pegar os porquinhos.
Quando anoiteceu, o lobo tentou entrar na casa usando a chaminé, mas começou a sentir cheiro de
queimado. Quando percebeu, sua cauda estava em chamas, porque Pedrico estava com a lareira acesa.
O lobo, assustado, fugiu. E nunca mais voltou.
Reconto das autoras.

DI

M

Atividade 1 - Converse com as crianças sobre cada uma das cenas. Quais são os personagens que
elas podem ver? O que eles fazem? Depois de explorar cada cena, pergunte às crianças a respeito da
ordem da história: que cena acontece primeiro? E em um segundo momento? Que cena representa o
fim da história?
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

A

Para saber mais
Na Educação Infantil, a leitura e contação de histórias são muito importantes para estimular a imaginação, o gosto pela leitura e garantir repertório para as crianças terem modelos de produção oral e escrita.

TO
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Atividade complementar
Que tal recontar a história com a ajuda das crianças? Você pode, inicialmente, ser o narrador da
história, orientando as ações dos personagens, representados pelas crianças. Depois uma delas pode
assumir esse papel também.
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.

ED
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Orientações metodológicas
Atividade 2 - Comece explorando a imagem do lobo. Como ele é? Ele parece bom ou mau? Por
quê? Explore o título da canção: O lobo mau. O título diz alguma coisa sobre o lobo? Ensine a canção
às crianças e cante com elas, permitindo que elas movimentem seus corpos da forma que desejarem.
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
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Orientações metodológicas
Atividade 3 - Novamente as imagens servirão de fonte
para as crianças mostrarem se compreenderam a história.
Peça que elas observem as casinhas. Pergunte sobre os materiais utilizados na construção de cada uma delas. Depois,
dirija a atenção das crianças aos porquinhos: como estão
vestidos? Que instrumentos têm em mãos? Cada tipo de instrumento é utilizado na construção de que tipo de casa?
Após esse momento, leia o enunciado para as crianças.
Deixe que elas estabeleçam a relação entre os porquinhos e
as casas individualmente. Esteja atento às respostas de todas
as crianças à atividade.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades; e (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças e diferenças.

3. Faça uma linha ligando cada porquinho a sua casa. Conte
como você descobriu de quem era cada casinha.

Ilustrações: Felipe Alves

EN

SÃ
O

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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O JARDIM DA CASA DE PEDRICO TEM MUITAS
BORBOLETAS. ELAS ADORAM POUSAR NAS FLORES.

4. Usando lápis de escrever, ajude cada borboleta, levando-a

Imagens: Pixabay.com

ED
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até a flor.

Orientações metodológicas
Atividade 4 - A atividade trabalhará a preparação para
a escrita, levando as crianças a perceber traçados e executar movimentos que desenvolvam sua coordenação motora
fina. Oriente-as a, primeiramente, realizar o movimento com
o dedo indicador e, depois de compreender o traçado a ser
seguido, utilizar o lápis de escrever.
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.

39
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - É a seção Aprendendo Mais. TrabalhaAS MORADIAS
remos de forma interdisciplinar as áreas da linguagem, maAS MORADIAS PROTEGEM AS PESSOAS DO FRIO, DA
temática e conhecimentos do mundo social. Comece a conCHUVA, DO SOL. AS PESSOAS MORAM EM TIPOS DE
MORADIAS DIFERENTES
versa com as crianças falando sobre o conceito de moradias.
1. Pinte um
para o tipo de moradia de cada criança da turma.
A palavra está definida no glossário. Explique-a às crianças
e esteja atento para verificar se a palavra foi incorporada
ao vocabulário delas. Converse sobre as características de
uma casa e de um apartamento, quais são as semelhanças
e diferenças entre eles? Conduza a pintura dos quadrinhos
de forma coletiva. Pergunte a cada criança se mora em uma
casa ou apartamento, peça que escolham um lápis de cor
para pintar os quadrinhos, de acordo com as respostas obtidas. Espere até que todos tenham realizado o registro cor2. Pinte o
com a resposta certa.
reto para passar à próxima criança, garantindo que todas
realizem a atividade corretamente.
A MAIORIA DAS CRIANÇAS DA TURMA MORA EM
CASA.
APARTAMENTO.
Atividade 2 - As crianças precisarão recorrer à contagem
dos quadrinhos para responder a esta questão. Registre os
40
tipos de moradia na lousa também, para depois efetuar a
Página 40
contagem de cada um deles de acordo com as respostas das
crianças. Preste atenção à promoção da interdisciplinaridade proposta com a atividade.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças; e (EI03ET07)
Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência.
RESPOSTAS COLETIVAS.
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EN

Pixabay.com

Almor67 | Dreamstime.com
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APRENDENDO MAIS

TO
R

A

Orientações metodológicas
3. Pinte o quadradinho do cômodo da moradia onde cada
Atividade 3 - Explore as cenas oralmente. Chame a atencriança está.
ção das crianças para os objetos que estão dispostos nos
MARCELA LÊ UM LIVRO NA SALA.
BRUNO DORME NO QUARTO.
cômodos da casa. Oriente, através de perguntas, o estabeleANITA LAVA AS MÃOS NO BANHEIRO.
HUGO BEBE ÁGUA NA COZINHA.
cimento de relações entre os objetos ilustrados e os objetos
das casas das crianças.
Após a conversa sobre os cômodos da casa, as ações das
pessoas e outros detalhes das imagens, leia as frases para a
turma. A cada frase lida, as crianças terão um tempo para encontrar a cena descrita e pintar o quadrinho na cor indicada.
Espere até que todos concluam a identificação e pintura do
quadrinho relacionado à primeira frase, para passar à segunda e, assim, sucessivamente.
Atividade 4 - A livre expressão das crianças deve ser trabalhada durante todo o ano, ora através de desenho, como
aqui nesta atividade, ora com colagem, dobradura etc. Suge4. Faça um desenho colorido da sua moradia, em folha
separada. Mostre para a turma o desenho que você fez.
rimos que seja feita uma exposição dos desenhos das crian41
ças, para que todos possam apreciar o trabalho dos colegas.
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Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.
VERDE.

ED
I

Geraldo Fernandes

VERMELHO.

AZUL.

RESPOSTA PESSOAL.
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AMARELO.
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Atividade complementar
O pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi tinha como temas recorrentes em suas obras casarios e bandeirinhas. Converse com as crianças sobre o traço do artista, o que ele retrata, como retrata. As fachadas
pintadas pelo artista se parecem com as do lugar onde vocês vivem? Quais são as diferenças e semelhanças?
Apresente às crianças algumas de suas pinturas, disponíveis em <https://enciclopedia.itaucultural.
org.br/obra2814/fachada-popular>. Acesso em: ago. 2020.
<https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1781/fachada-com-bandeirinhas> Acesso em: ago. 2020.
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Orientações metodológicas
Atividade 5 - Para promover a transdisciplinaridade, trabalharemos com valores em todos os capítulos. Neste, o vaCOOPERAÇÃO
lor escolhido é cooperação. Na explicação para as crianças,
enfatize que a cooperação é uma atitude muito importante
ONDE ESTÁ A COOPERAÇÃO?
para uma boa convivência entre as pessoas.
6. Conte para a turma o que acontece em cada cena.
7. No quadro vazio, faça um desenho que também represente
Atividade 6 - Explore oralmente as cenas, conduzindo a
atitude de cooperação.
percepção das crianças de que foram as atitudes de cooperação que levaram as equipes ao sucesso nas atividades. Explique detalhadamente o objetivo das crianças, ao realizar as
atividades, e como conseguiram com o apoio dos colegas.
Atividade 7 - Após a compreensão do que é cooperação, as crianças poderão desenhar uma situação em que
conseguiram identificar o valor como fundamental para a realização de alguma atividade.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO01)
42
Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pesPágina 42
soas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras
de pensar e agir; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
5. Pinte as letras da palavra.
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Dawindson França

RESPOSTAS PESSOAIS.
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que podem ser encontrados em uma moradia e para que
servem.

2. Ligue a figura à primeira letra do nome dela.
BENGALA

/k/.

ABAJUR

/a/.

/b/.

FURADEIRA

/f/.

A B C D E F G
/ê/.

/d/.

DESENTUPIDOR

Fotos: Pixabay.com

CABIDE

/g/.

ESCADA

GARFO

3. Agora, junto com a turma, fale o primeiro som do nome de
cada figura.
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1. Observe as fotos e fale para a turma os nomes dos objetos

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Retomando o assunto das moradias (da área
de conhecimento social e mundo), promovendo a interdisciplinaridade com a área da linguagem, faremos uma revisão das letras
já ensinadas até aqui, através da identificação da letra inicial das
palavras. Leia a atividade e ensine os nomes dos objetos que
talvez as crianças desconheçam, como bengala e abajur.
Atividade 2 - Oriente as crianças na observação do som
e da letra inicial de cada palavra, para que elas relacionem
cada uma delas à imagem correta.
Atividade 3 - Agora que já realizaram a identificação da
letra inicial da palavra para relacionar a letra inicial à palavra,
é o momento de revisar e fixar parte do conteúdo trabalhado.
Esteja atento às identificações dos sons das letras realizadas
pelas crianças, se alguma delas apresentar dificuldades, volte
e trabalhe com ela a(s) letra(s) que não domina.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09)
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

EN

QUAL É A PALAVRA?

TO
R

GLOSSÁRIO

Alfabeto: conjunto de
letras que seguem uma
ordem.

Autorretrato: retrato
feito pela própria
pessoa de si mesma
por meio de fotografia,
pintura, desenho.

Fonte: local onde
brota água no solo,
nascente.

Lie Nobusa

ED
I

Sidasa2 | Dreamstime.com

Lie Nobusa

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ

Moradia: lugar onde
as pessoas moram.

44
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Orientações metodológicas
O glossário deve ser trabalhado ao longo do capítulo. Ao
passar por essa página, relembre as crianças de que ela é
muito importante, pois explica e mostra a imagem de palavras que talvez elas desconheçam, ajudando-as a aprender
novas palavras.

Conclusão do capítulo 1

EN

Quanto aos objetivos específicos,
em relação à discriminação de sons:

SÃ
O

Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em
subtítulos: Discriminação de sons; Consciência fonológica e fonêmica; Conhecimento alfabético;
Compreensão oral de imagens e textos; Expressão por meio de desenhos, pinturas, construções; Desenvolvimento do vocabulário; Conhecimentos de mundo natural e social. A seguir,
sugerimos um quadro, apontando o que foi trabalhado, para que você possa registrar suas observações
em relação à trajetória de cada criança e do grupo, seus avanços, possibilidades e aprendizagens, evidenciando os progressos ocorridos no período observado e eventuais dificuldades a serem retomadas.
A ficha sugerida pode ser usada para cada criança e para o grupo, o que lhe permite comparar os
resultados, averiguar o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Sim

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

M

A criança consegue identificar a origem dos sons? Que objeto os
produziu?
Quanto à localização de sons, consegue perceber de onde o
som vem?

Lê imagens, interpretando-as?

Sim

DI

Quanto aos objetivos específicos,
em relação à compreensão oral de imagens e textos:

TO
R

A

Acompanha a leitura de textos, percebendo as convenções da
escrita?
Interpreta informações dos títulos e conteúdo dos textos
oralmente?
Reconhece a estrutura de gêneros textuais como cantiga,
poema, trava-língua, conto?
Consegue ouvir e participar de diferentes momentos de leitura
de forma adequada?
Gosta dos momentos de leitura, demonstrando que está
desenvolvendo o hábito de leitura?
Ouve histórias e dialoga sobre elas?

ED
I

Compreende assuntos ou temas tratados em textos de diferentes
gêneros?
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Quanto aos objetivos específicos, em relação ao
desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica:

Sim

Não

SÃ
O

Consegue identificar frases?

Parcialmente

Consegue identificar palavras em frases?
Consegue contar palavras de uma frase?
Identifica palavras que rimam?
Identifica sílabas de palavras?

EN

Consegue contar sílabas de uma palavra?
Consegue realizar o isolamento do primeiro e do último som
(fonema) das palavras?
Identifica palavras que têm o mesmo som (fonema) inicial?

Estabelece relação letra-som de A até G ?

M

Consegue identificar um som (fonema) em diferentes posições
na palavra?

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

DI

Quanto aos objetivos específicos,
em relação ao conhecimento alfabético:
Reconhece as letras que já foram apresentadas em sua
representação gráfica?

Associa as letras de A a G a sua realização fonológica dominante?

A

Consegue traçar as letras de A a H, observando os movimentos
de escrita corretamente?
Reconhece que a letra H não possui valor sonoro no início de
palavras?

TO
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Quanto aos objetivos específicos associados à
expressão oral ou por meio de produções como
desenhos, pinturas, construções e escrita emergente:

Demonstra atitudes de interação, de colaboração e de troca de
experiências quando trabalha em grupo?
Consegue escutar e respeitar a fala dos colegas?

ED
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Consegue expressar-se por meio de danças, brincadeiras,
desenhos, recitação de quadrinha e escrita emergente?
Estimula a cooperação entre colegas e familiares?
Manuseia de forma correta o lápis, traçando linhas, letras e caminhos?
Consegue recontar histórias ou narrar fatos de sua vida pessoal?
Consegue encenar histórias conhecidas?
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Sim

Reconhece o glossário como um elemento auxiliar para conhecer
novas palavras e os seus significados?
Utiliza as informações do glossário para melhor compreensão do
que está sendo lido e falado?
Incorpora palavras novas em sua fala de forma adequada?

Quanto aos objetivos específicos associados
aos conhecimentos do mundo natural e social:

Parcialmente

Não

SÃ
O

Quanto aos objetivos específicos
associados à ampliação do vocabulário:

Sim

Não

M

EN

Conhece os nomes de órgãos do sentido e como eles auxiliam
na percepção do mundo ao redor?
Conhece diferentes tipos de moradia, cômodos e objetos do
interior de uma casa?
Demonstra em suas atitudes a aplicação de valores trabalhados
coletivamente?

Parcialmente

DI

Nesta proposta de avaliação, vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, as evoluções observadas no período, informando como o aluno tem avançado
nesses aspectos.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
Verifique se cada aluno consegue:

A

Campo de experiências
“O EU, O OUTRO E O NÓS”

Sim

Parcialmente

Não

ED
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(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que
as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras
de pensar e agir.
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos.
(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de
seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e
adultos) com os quais convive.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
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Campo de experiências
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

EN

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Campo de experiências
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

Parcialmente

Não

SÃ
O

Sim

Sim

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

DI

M

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e
instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta,
encenações, criações musicais, festas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade,
duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções
sonoras e ao ouvir músicas e sons.

A

Campo de experiências
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ED
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(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções,
criando rimas, aliterações e ritmos.
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função social
significativa.
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias
de observação gráfica e/ou de leitura.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
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Sim

Sim

Não
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(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento
e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua
comunidade.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência.

Parcialmente

SÃ
O

Campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
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Capítulo 2: Brincando com nomes de frutas e
brinquedos

CAPÍTULO 2

BRINCANDO COM NOMES DE
FRUTAS E DE BRINQUEDOS

SÃ
O

Dando continuidade à promoção e desenvolvimento das
habilidades preparatórias para a alfabetização, na perspectiva da literacia, propomos a exploração de textos de vários
gêneros, palavras de variados campos semânticos dentro do
1. Leia com a turma e divirta-se.
universo infantil, escolhendo os temas de frutas e brinqueFUI À FEIRA
FUI À FEIRA COMPRAR UVA,
dos, que favorecem a interdisciplinaridade com as demais
ENCONTREI UMA CORUJA.
áreas como matemática e conhecimento de mundo, natural
PISEI NO RABO DELA,
ME CHAMOU DE CARA SUJA.
ou social.
Prosseguiremos trabalhando com sons da fala, com o reAVIÃO DE PAPEL
conhecimento de palavras em frases, de sílabas e fonemas
FIZ UM LINDO AVIÃO DE PAPEL.
em palavras, bem como com o isolamento de sons iniciais e
O MAIS LINDO QUE INVENTEI.
DISSE ADEUS A TODOS
finais das palavras, almejando o desenvolvimento da consciE VOEI...
ência fonológica e fonêmica. As palavras a serem trabalhadas
foram escolhidas intencionalmente, combinando letras que
2. Ligue cada texto à sua ilustração.
as crianças já conhecem, observando a ordem alfabética,
45
que é a ordem de apresentação da relação letra-som adotada no livro. De forma integrada, são apresentadas atividades
Página 45
para o trabalho da coordenação motora fina das crianças
com coloridos, traçados, escrita emergente, desenho e modelagens. As letras de I até a letra R serão
apresentadas na sua representação gráfica e realização fonológica dominante. Será ensinado às crianças,
de forma bem estimulante, o traçado das letras, com movimentos no ar e no papel, desenvolvendo a
coordenação motora fina, seguindo as setas que indicam como o traçado deve ser realizado. Promovendo a interdisciplinaridade com a área da matemática, temos um quebra-cabeça, permitindo também o
desenvolvimento da coordenação motora fina aqui.
Como realizado no capítulo anterior, serão abordados também conteúdos sobre o mundo físico e social, de forma contextualizada e estabelecendo relações entre eles e os temas trabalhados em literacia,
na seção APRENDENDO MAIS. Começamos trabalhando os sabores das frutas (retomando o trabalho
com o sentido do paladar, sem nomeá-lo), em seguida, apresentamos o tema da alimentação e, ao final
do capítulo, famílias.
UM, DOIS, TRÊS E JÁ!
VAMOS COMEÇAR?

Iustrações: Lie Nobusa

EN

DOMÍNIO PÚBLICO

IRLANDA SILVA GINO. VIAGENS DE PAPEL.
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BELO HORIZONTE: DIMENSÃO, 2000.
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Objetivos pedagógicos do capítulo 2
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• Ler imagens, interpretando-as;
• Acompanhar a leitura de textos, seguindo as convenções da escrita;
• Realizar inferências em relação a textos;
• Conhecer e interpretar oralmente textos;
• Interpretar informações oralmente;
• Reconhecer a estrutura de gêneros textuais como parlenda, conto, poema, trava-língua, história em
quadrinhos, adivinhas;
• Ouvir e participar de diferentes momentos de leitura;
• Desenvolver o hábito de leitura;
• Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos;
• Desenvolver habilidades de escuta e respeito à fala dos colegas;
• Aprender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros;
• Desenvolver a consciência de aliterações;
• Identificar aliterações;
• Desenvolver a consciência de rimas;

76

Atividades da página 45
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• Identificar rimas;
• Compreender o que é uma frase;
• Desenvolver a consciência de palavras;
• Identificar e contar palavras em frases;
• Desenvolver a consciência de sílabas;
• Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas;
• Identificar e contar as sílabas de palavras;
• Isolar o primeiro e o último som das palavras;
• Estabelecer relação letra-som do I até a letra R do alfabeto;
• Associar as letras de I a R a sua realização fonológica dominante;
• Traçar as letras de I a R, observando o movimento de escrita;
• Conhecer nomes de frutas;
• Aprender sobre a importância da alimentação;
• Estimular a alimentação saudável;
• Conhecer letras em sua representação gráfica e realização fonológica dominante;
• Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos e escrita emergente;
• Manusear de forma correta o lápis, traçando linhas, letras e caminhos;
• Manusear a tesoura adequadamente;
• Dialogar sobre o tema família;
• Explorar os componentes de uma capa de livro;
• Ouvir histórias e dialogar sobre elas;
• Estimular o autocuidado e o cuidado com objetos, animais de estimação etc.;
• Ampliar o vocabulário.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Dentre os materiais que compõem esta coleção, há 10 videotutoriais para o professor.
O vídeo número 5, “Modelagens de aula: leitura dialogada, rimas, frases e palavras”, apresenta estratégias de ensino para trabalhar a leitura dialogada destes textos. Lá são propostas atividades preparatórias
para a abordagem das atividades desta página do livro. Incentivamos você a assisti-lo. Sugerimos que os
textos sejam escritos na lousa para melhor visualização das crianças. Trabalhe o título do primeiro texto,
levando as crianças a levantar hipóteses sobre o texto que será lido. Explique o gênero textual parlenda,
dizendo que é um texto bastante conhecido, com rimas e fácil de ser memorizado. Pergunte se elas
conhecem a parlenda. Fale sobre as convenções da escrita na apresentação do texto (direção: direita-esquerda, sentido: de cima para baixo), e nos componentes gráficos: títulos, corpo do texto e fonte. Fale
sobre a origem popular da parlenda, explicando que por isso dizemos que ela é de “domínio público”.
O próximo passo é a leitura do texto da parlenda, apontando onde está sendo lido. Faça uma segunda
leitura, peça aos alunos que repitam os versos, a fim de ajudá-los a memorizar o texto e recitá-lo.
Explore o segundo texto de forma parecida. Aponte as diferenças entre eles, tanto de conteúdo
quanto em sua apresentação. Reforce a informação de que todos os textos têm uma fonte, que pode ser
conhecida ou não. Fale sobre a fonte do segundo texto. Diga o nome do livro de onde ele foi tirado e
que ele tem uma autora conhecida, chamada Irlanda Silva Gomes.
Atividade 2 - Realize a leitura dos textos novamente, chamando a atenção para as ilustrações, caso
as crianças ainda não tenham apontado que as ilustrações estão trocadas. Converse sobre cada uma das
imagens. Durante a conversa, resgate elementos dos textos que estão presentes nas imagens, para que
as crianças identifiquem a que texto cada uma pertence. É esperado que elas percebam a troca entre as
imagens. Explique-lhes que essa troca foi realizada de forma intencional, para que elas a identificassem.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF07) Levantar
hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de leitura.

EN

Orientações metodológicas
Atividade 3 - Elias é um personagem que será sempre
separou cada palavra com um traço.
citado
para estabelecer um vínculo entre as crianças e o
FUI À FEIRA COMPRAR UVA.
livro. Relembre quem ele é, se as crianças demonstrarem ter
Elias contou 5 palavras.
esquecido. Passe ao levantamento de hipóteses das crianças
4. Separe também cada palavra da frase a seguir com um
traço.
com relação à frase. Pergunte a elas: o que está escrito na
ENCONTREI UMA CORUJA.
frase abaixo? Algumas crianças podem, recorrendo à memóQuantas palavras essa frase tem? Marque X na resposta
ria, identificar que a frase é a primeira linha da parlenda lida
correta.
na página anterior. Se essa afirmação aparecer, confirme-a.
1
2
3
X
PALAVRA
PALAVRAS
PALAVRAS
Escreva a frase na lousa. Marque os espaços entre as pala5. Agora leia outra frase com a turma.
vras, de preferência usando uma outra cor, mostre às crianFIZ UM LINDO AVIÃO DE PAPEL.
ças outras formas de separar as palavras da frase. Desta
Separe cada palavra da frase com um traço.
vez usaremos traços para separar as palavras. Uma vez pasQuantas palavras essa frase tem? Marque X na resposta
sados os traços, proponha a contagem das palavras. Conte
correta.
3
5
6
cada uma das palavras da frase com toda a turma. Pergunte:
X
PALAVRAS
PALAVRAS
PALAVRAS
quantas palavras foram separadas com traços na frase?
6. Leia novamente cada texto da página anterior. Encontre e
circule as palavras que rimam.
Oriente a realização da atividade no livro somente depois
do trabalho anterior. A modelagem de aula do videotutorial
46
número 5 também apresenta sugestões para esse trabalho.
Página 46
Atividades 4 e 5 - Faça como na atividade 3. Mas aqui,
além de separar as palavras com traços e contá-las, é necessário marcar a resposta que contém o número de palavras encontradas na frase. O trabalho com quantidades e números deve ser desenvolvido
paralela e interdisciplinarmente, possibilitando atingir um objetivo do campo da numeracia.
Atividade 6 - À medida que as crianças vão realizando o trabalho com sons, fica natural para elas a
identificação dos sons conhecidos. Leia o primeiro texto novamente, dizendo às crianças que o objetivo
agora é encontrar palavras que rimam na parlenda e marcá-las. É bastante provável que elas consigam
distinguir que os sons finais das palavras CORUJA e SUJA são parecidos, chegando à conclusão de que
elas rimam.
Leia também o segundo texto, procedendo da mesma maneira, de forma a conduzir as crianças na
identificação da rima nas palavras INVENTEI e VOEI, orientando-as a marcá-las.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
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3. Elias queria saber quantas palavras tem a frase. Ele
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Para saber mais
Campo semântico: é o sentido das palavras que as une a um grupo de outras palavras. Uma palavra
pode estar ligada a mais de um campo semântico, compondo redes semânticas. Veja um exemplo: a
palavra casa está ligada ao campo semântico que envolve objetos que há em uma casa-porta, janela,
mesa, cadeira, cortina etc. Por outro lado, casa integra outros campos semânticos, como o das moradias.

M
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Atividades complementares
Sempre que houver possibilidade, como na palavra CORUJA, relembre os nomes das letras iniciais que
já foram apresentadas até aqui (A a H), pedindo que as crianças identifiquem o som inicial. Relembre
também que a letra H não representa nenhum som.
Proponha às crianças uma brincadeira com rimas. Escolha campos semânticos e sugira palavras que rimem
dentro deles. Por exemplo: brinquedos que rimem com balão: caminhão, pião... Há cartões, no Material Digital
do Professor, para o trabalho com rimas. Utilize-os como referência e produza outros, com diferentes grupos de
imagens, para que as crianças falem os nomes das figuras e identifiquem nas terminações das palavras as rimas.

DI

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Chegou o momento de introduzirmos mais
ILAMA
A TURMA DE ELIAS COMEÇOU A BRINCAR COM NOMES
uma vogal: a letra I. O trabalho com as vogais é importante,
DE FRUTAS. VAMOS BRINCAR TAMBÉM?
pois com a junção ou síntese delas com as consoantes já en1. Leia com a turma o nome da fruta. Observe a foto e a
primeira letra do nome ILAMA.
sinadas é possível formar sílabas e, com as sílabas, palavras,
incorporando-as ao repertório da turma.
Vamos dar início ao trabalho com nomes de frutas. Algumas
que são desconhecidas pelas crianças serão apresentadas, a
fim de ampliar o vocabulário e o conhecimento delas sobre o
ILAMA
mundo natural. É o caso da fruta ilama. Pergunte se as crianças
Com o dedo indicador, faça o movimento de como se
escreve a letra I. Depois, use um lápis e cubra a letra I.
conhecem a fruta ou já ouviram falar dela em outro lugar. Per2. Você já comeu a fruta ILAMA?
gunte como elas imaginam que é o sabor dessa fruta. Fale as
SIM.
NÃO.
informações da seção PARA SABER MAIS. Após falar sobre a
3. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
fruta, peça que localizam seu nome, apontando-o no livro com
com o mesmo som.
o dedo indicador. Leia a palavra ilama pausadamente, dando
destaque para o som inicial /i/. Depois, escreva na lousa a letra
I, mostrando que o movimento é realizado de cima para baixo.
ILHA.
IGLU.
UVA.
Ensine, como realizado com as outras letras, o movimento no
47
ar, antes de passar para o traçado no papel. Por apresentar grau
Página 47
de dificuldade pequeno, é possível que as crianças realizem o
traçado da letra I de forma bastante tranquila, sem que você precise repeti-lo. Fale outras palavras começadas
com a letra I e som /i/, como igreja, ilha, ímã.
Atividade 2 - Provavelmente esta questão já foi abordada junto com a primeira. Retome-a, lendo as opções
para que as crianças identifiquem onde devem marcar, de acordo com sua resposta.
Atividade 3 - Talvez os nomes sejam desconhecidos para as crianças. Fale-os, mostrando a que imagem se
refere cada palavra. Se houver necessidade, explique o que é ilha e iglu para a turma. Depois de dizer os nomes,
destacando o som da vogal inicial, /i/, peça que elas identifiquem a letra inicial de cada uma das palavras e falem
o som daquelas que elas já conhecem. Diga que o som da palavra UVA é /u/, explicando que mais à frente eles
conhecerão a letra e o som mais detalhadamente.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilama_(fruit)

I

A

1

ED
I

Gisele Vargas

TO
R

RESPOSTA PESSOAL.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar suas
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas;
e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.
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https://cutt.ly/CfZLVPw

Para saber mais
A ilama é uma fruta com formato parecido com um coração, semelhante à atemoia ou fruta do conde.
Existem dois tipos de ilama mais conhecidos, verde e rosa. O tipo verde tem uma polpa branca e doce,
enquanto a rosa tem polpa rosada com um gosto azedo.

DI

Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus
nomes iniciados pelo som /i/ para trabalhar com as crianças, aumentando o vocabulário delas. Utilize-o
também para realizar atividades de isolamento de sons finais.

A

Orientações metodológicas
4. Observe a imagem das crianças brincando com um IOIÔ.
Atividade 4 - Primeiro pergunte às crianças se elas coExplique para a turma como é a brincadeira.
nhecem o brinquedo que está sendo utilizado na brincadeira
pelas crianças. Explique para a turma o que é um ioiô, como
ele se movimenta. Se possível, leve um ioiô para a sala de
aula e mostre-o às crianças. O objetivo da brincadeira é coordenar os movimentos, de modo que ele suba e desça rapidamente, se enrolando e desenrolando. Para que as crianças
não se frustrem ao brincar com o ioiô, por não conseguir
5. Marque X no quadrinho com a resposta:
manuseá-lo adequadamente, diga-lhes que é preciso muita
A cor dos IOIÔS é
habilidade para brincar com ele. Peça-lhes que observem a
AZUL.
AMARELA.
X VERMELHA.
imagem: como as crianças brincam? Que detalhes da foto
A primeira letra da palavra IOIÔ é
lhes chamaram a atenção? Quantas crianças aparecem na
A.
E. X I.
B.
foto? Você gostaria de brincar como as crianças? Por quê?
6. Vamos imaginar?
Você movimenta o bracinho como as crianças da ilustração e
Quando fazemos perguntas às crianças, permitimos que elas
imagina que joga IOIÔ, enquanto fala o som da letra I I I I I.
elaborem uma resposta oral, isso é importante para que elas
7. Brinque você também com um IOIÔ. Em folha separada,
desenhe você brincando. Faça um colorido bem bonito.
se habituem a comunicar o que pensam.
Mostre o desenho para a turma.
Leve as crianças a um local com mais espaço para que
48
elas
brinquem com ioiôs, se houver disponíveis, ou com ouPágina 48
tros brinquedos em que seja utilizado um fio, como barbante.
Assim elas terão oportunidade de desenvolver a corporeidade, realizando movimentos amplos, e a coordenação motora fina, ao segurar o barbante e manter o domínio dele. Na seção ATIVIDADE COMPLEMENTAR, veja uma sugestão de brinquedo que pode ser construído com papéis, cola e barbante.
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VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

RESPOSTA PESSOAL.
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Atividade 5 - Retome a exploração dos elementos da cena para que as crianças respondam às perguntas. Faça a leitura das questões para que elas marquem a resposta que julgarem correta. Observe a
coerência das respostas delas.
Na segunda parte da atividade, quando falar sobre a letra inicial de ioiô, lembre de pedir que as crianças falem os nomes e sons de cada uma das letras, revisando o conteúdo já estudado.
Atividade 6 - Associaremos, como feito com as outras vogais, o som /i/ e a letra I ao movimento
dos braços, como se estivéssemos brincando com um ioiô. Mostre às crianças como se faz, repetindo o
som /i/ durante o gestual.
Atividade 7 - Depois de trabalhar de forma prática com o ioiô ou com o foguetinho, peça que as
crianças relembrem como foi a experiência e desenhem a brincadeira. Socialize os desenhos entre os
colegas, dando oportunidade para que cada um explique o que desenhou.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas
de expressão; (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em
situações com função social significativa; e (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças. (Dizer que é um objeto é de tal cor é uma forma de classificá-lo.)

Foto cedida pelo site Tempojunto - https://tempojunto.com
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Atividade complementar
Para o caso de não haver um ioiô disponível para cada criança da turma, propomos a confecção de
um brinquedo conhecido como balangandã ou foguetinho.
Você vai precisar de:
Papel crepom de diferentes cores (que também pode ser substituído por papel de seda usado em
embalagens de presente ou fitas coloridas), tesoura, jornal, fita adesiva e barbante.
Como fazer:
Comece cortando tiras de papel crepom colorido ou de jornais e revistas, se não tiver o papel crepom disponível. Dobre algumas folhas de revista ou de jornal, até ficar uma tira com aproximadamente
a largura de uma régua. Dobre a tira ao meio. Cole as fitas de papel crepom no jornal, com cola ou fita
adesiva. Se as fitas estiverem muito longas, dobre-as ao meio, antes de prendê-las. Dobre o jornal novamente, juntando as tiras. Amarre o jornal com um barbante, deixando um pedaço longo, que será usado
para segurar e girar o brinquedo.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Comece pela exploração da imagem da
JABUTICABA
árvore. Pergunte se alguma das crianças da turma conhece
1. Leia com a turma o nome da fruta. Observe a foto e a
primeira letra do nome JABUTICABA.
aquela árvore, a fruta que ela dá, sabe seu nome… Se nenhuma criança responder, fale você o nome da fruta, jabuticaba, mostrando a imagem das frutinhas do lado direito
da árvore. Solicite que as crianças localizem com o dedinho
onde está escrito o nome da fruta, após a localização deste,
peça que elas encontrem a letra inicial da palavra. Informe
que a letra se chama J. Peça que repitam com você. Fale o
som inicial da palavra jabuticaba /j/. Escreva na lousa a letra
J, mostrando seu traçado e pronunciando o som que ela reJABUTICABA
2. Observe novamente a foto e pinte as palavras que contam
presenta. Peça que todos repitam o som. Depois, realize com
como é a JABUTICABA.
as crianças o movimento de escrita da letra no ar, pedindo
PEQUENA
AZEDA
ESCURA
que elas o reproduzam. Questione as crianças sobre a difePOR FORA
rença da escrita entre a letra I e a letra J, para que atentem
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
para o fato de que a letra J tem uma curva e a letra I é reta.
escreve a letra J. Depois, use um lápis e cubra a letra J.
Atividade 2 - Passe à segunda atividade. Peça que as
49
crianças
observem a foto das frutas mais uma vez. Pergunte:
Página 49
quais são as características delas? São grandes ou pequenas? Claras ou escuras? Redondas ou compridas e achatadas? Que outras características podemos
descobrir, olhando a imagem? Podemos saber se a jabuticaba é doce, apenas olhando a imagem? Como
é possível saber qual é o sabor de uma fruta? Deixe bem claro para as crianças que a imagem não nos
permite saber qual é o sabor de uma fruta, pois, para isso, precisamos utilizar um órgão do sentido,
provando a fruta. Podemos saber como é o caroço da jabuticaba, olhando a imagem dela fechada? A
resposta esperada é não.
Após esse procedimento, leia o enunciado da segunda questão e as opções que as crianças têm para
marcar. Verifique a coerência das respostas delas.
Agora, oriente as crianças a escrever a letra J, seguindo as setas do traçado.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Para saber mais
Algumas palavras iniciadas pela letra G também possuem o som /j/, como gelo, geleia, giz, gigante.
Confirme isso, se as crianças associarem o som /j/ a essas palavras, porém, como se trata de uma questão ortográfica, a escrita das palavras não deve ser trabalhada agora. Trabalhe somente oralmente com
essas palavras.
Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /j/ para trabalhar com as crianças, aumentando o vocabulário delas.
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Orientações metodológicas
Atividade 3 - Mais uma vez temos uma situação real de
Explique para a turma.
comunicação,
envolvendo as crianças. Usando a linguagem
4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
oral, elas poderão expressar sua opinião para os colegas.
Dê oportunidade para que todos falem. Mais importante do
que dizer se gostam ou não de determinada fruta é explicar
as razões de gostarem ou não de determinado sabor, de
MACACO.
JACARÉ.
JIPE.
5. Escolha uma cor para colorir no alfabeto as letras da
determinada fruta. Aproveite esses momentos para desperpalavra JABUTICABA.
tar
o interesse das crianças em experimentar novos sabores,
SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.
encorajando-as a incluir as frutas na alimentação delas.
AX BX C D E F G
Atividade 4 - Nessa atividade, as crianças deverão falar
os
nomes
das figuras. Esperamos que elas já consigam idenH I J K L M N
tificar o som inicial das palavras JACARÉ e JIPE, e pintar as
O P Q R S T U
figuras correspondentes.
V W X Y Z
Atividade 5 - Aproveite o trabalho com o alfabeto para
6. Fale para a turma os sons das letras que você marcou
retomar
as letras que já foram apresentadas, lendo-as em
com X. Quantas vezes cada um desses sons se repetiu?
/a/ e /b/.
/a/
/b/
sequência, de A a J. Depois peça que elas falem os nomes
50
das letras que foram coloridas que já conhecem. A maioria
delas já é conhecida pelas crianças, apenas as letras U e T
Página 50
ainda não foram trabalhadas. Se elas apresentarem dificuldade para dizer os nomes das letras, ajude-as.
Atividade 6 - Por fim, as crianças trabalharão a identificação de sons repetidos na palavra JABUTICABA. Primeiramente é necessário identificar as letras que se repetem, depois o som de cada uma delas,
para, por último, contar quantas vezes aparece. Pergunte: quais são as letras que se repetem na palavra
JABUTICABA? As letras A e a B. Que sons elas representam? Agora vamos falar a palavra pausadamente,
e levantar um dedinho para cada vez que o som /a/ aparecer. Realize a contagem dos dedinhos levantados para a letra A. No caso da palavra JABUTICABA, o som /a/ aparece três vezes. Agora vamos falar a
palavra pausadamente, e levantar um dedinho para cada vez que o som /b/ aparecer. Identificamos esse
som duas vezes na palavra JABUTICABA.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu
corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive; e (EI03EO06)
Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
3. Você já comeu JABUTICABA? Você gosta dessa fruta?
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Apesar de ser uma fruta mais fácil de ser
KIWI
encontrada, o kiwi não é uma fruta tão conhecida. Fale sobre
1. Leia com a turma o nome da fruta. Observe a foto e a
primeira letra do nome KIWI.
as características externas e internas da fruta, lendo as palaCASCA
POLPA
vras indicadas pelas setas. Peça que as crianças descrevam
SEMENTES
como é a casca da fruta, tanto sua cor como sua textura.
Relembre às crianças o órgão que utilizamos para sentir a
KIWI
característica aveludada que a casca do kiwi possui, nossa
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra K. Depois, use um lápis e cubra a letra K.
pele. Fale sobre as sementes da fruta, chamando a atenção
2. Marque X na resposta certa.
para o tamanho pequeno e a cor escura delas. Por último,
A POLPA DO KIWI É DE COR
fale sobre a polpa, que é verde. Depois de apresentar a fruAZUL.
MARROM.
X VERDE.
ta, fale novamente com as crianças sobre a letra K na lousa.
AS SEMENTES DO KIWI SÃO DE COR
Peça que elas localizem o nome da fruta no livro, próximo à
X PRETA.
MARROM.
VERDE.
foto. Depois, elas deverão localizar a letra inicial K. Explique
A CASCA DO KIWI É DE COR
a elas que a letra k é muito utilizada em nomes de pessoas
X MARROM.
AMARELA.
VERDE.
como Kelly, Késia, Keila, Karina, Kevin e Kauã. Fale com elas
3. Você gosta dessa fruta? Já provou para saber se é gostosa?
que o som da letra K é o mesmo som da letra C, que elas já
Explique para a turma.
conhecem. Pronuncie o som /k/, e solicite que as crianças
51
o repitam.
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Na lousa, de forma lenta, vá explicando os movimentos
que você está realizando para escrever a letra K. Escreva várias vezes a letra. Faça os movimentos no ar,
para que as crianças imitem você.
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Atividade 2 - Peça que as crianças olhem atentamente a imagem da fruta. Em seguida leia, de forma
pausada, cada uma das questões e as opções de resposta, dando tempo para que cada criança marque
sua opção. Realize a atividade de forma coletiva, com todas respondendo a mesma questão. Espere
que respondam a uma questão para passar à próxima. Antes de ler as palavras das opções de resposta,
pergunte se as crianças sabem o que está escrito, assim poderão levantar hipóteses sobre a escrita e
confirmá-las ou não, quando você fizer a leitura. É comum que as crianças se apoiem na letra inicial que
já conhecem para tentar adivinhar qual é a palavra. Tente descobrir quais foram as pistas seguidas por
seus alunos.
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Atividade 3 - Pergunte às crianças quais delas já provaram o kiwi. Havendo respostas afirmativas,
sugira que quem já provou explique aos colegas que ainda não provaram como é o sabor dessa fruta, e
com qual outro alimento ela se parece.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - A laranja é uma fruta bastante conhecida
LARANJA
pelas crianças, e muito comum em todo o território brasi1. Leia com a turma o nome da fruta. Observe a foto e a
primeira letra do nome LARANJA.
leiro. Explore o formato da fruta, a cor da casca, da folha, a
presença de gomos e sementes no interior da fruta e outras
características que as crianças mencionarem. Fale sobre as
utilizações da laranja para fazer suco, bolo, salada de frutas,
ou mesmo para servir de acompanhamento em pratos como
LARANJA
a feijoada. Depois disso, peça que elas localizem o nome da
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
fruta, apontando a letra inicial da palavra laranja. Ensine a
escreve a letra L. Depois, use um lápis e cubra a letra L.
2. Marque X no quadrinho com a resposta:
elas que esta letra se chama L, mostre a elas como é escrita
A palavra LARANJA começa com a letra
a letra L, escrevendo depois a palavra LARANJA na lousa.
Posteriormente ao trabalho com o nome da letra, ensine o
X L.
K.
J.
som que a letra representa /l/. Mostre o movimento que a
A palavra LARANJA termina com a letra
língua faz para produzir o som /l/. Peça que as crianças
X A.
D.
G.
observem seus colegas pronunciando o som /l/ e expliquem
3. Fale para a turma o primeiro e o último som do nome dessa
o que viram. Não se esqueça de realizar os movimentos no
fruta. /l/, /a/.
ar, mostrando o traçado da letra, antes de pedir que elas
52
cubram o traçado no livro.
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Atividade 2 - Trabalharemos aqui com as letras inicial e
final de LARANJA. Como em outras atividades coletivas, leia os enunciados e espere que todas as crianças marquem a resposta, para passar à próxima questão.
Atividade 3 - Realizaremos o isolamento de sons inicial e final da palavra LARANJA. O que foi trabalhado acima (letras inicial e final) ajudará também na resolução desta atividade. Peça que as crianças
falem os sons da letra L e da letra A, sons inicial e final da palavra LARANJA.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus
nomes iniciados pelo som /l/ para trabalhar com as crianças, aumentando o vocabulário delas. Aproveite
o cartão para trabalhar com a divisão das palavras em sílabas, usando as palmas para representar as
sílabas.
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Orientações metodológicas
COMO É O GOSTO DA LARANJA.
Atividade 4 - Nesta atividade, temos outra abordagem
para campo semântico, trabalhando de forma interdisciplinar
X DOCE.
X AZEDO.
SALGADO.
com os sabores (retomando o sentido do paladar, sem no5. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que começam
com o mesmo som.
meá-lo), e as palavras com sua escrita e significado. Leia o
enunciado e a frase COMO É O GOSTO DA LARANJA, e fale
as opções a serem escolhidas. Dê oportunidade para que as
crianças que desejarem expliquem por que marcaram aquela
LEÃO.
GATO.
LÁPIS.
6. Fale os nomes das figuras. Agora, você vai colorir a figura
opção. Explique a elas que o sabor da laranja pode variar
que NÃO termina com o mesmo som.
entre o azedo e o doce, sendo umas mais doces e outras
mais azedas.
Atividade 5 - Peça que as crianças falem os nomes das
figuras e identifiquem aquelas começadas com o mesmo
som inicial da palavra laranja, pintando essas figuras.
DINOSSAURO.
ELEFANTE.
CAVALO.
Fale com a turma o primeiro som do nome de cada figura
Atividade 6 - Vamos trabalhar o som no final das palaacima. /d/, /ê/, /k/.
vras. Peça que as crianças pronunciem os nomes das figuras
53
pausadamente, prestando atenção ao último som de cada
palavra. Pergunte se elas conseguiram identificar aquelas
que têm o mesmo som final. Se não conseguirem, repita a
pronúncia das palavras, enfatizando o som final, auxiliando--as na sua percepção. Repita o procedimento
para isolar o som inicial. Peça que as crianças pensem nos nomes das figuras, e digam apenas o primeiro
som de cada uma delas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - A letra M será introduzida com a palavra
1. Leia com a turma o nome da fruta. Observe a foto e a
primeira letra do nome MEXERICA.
MEXERICA. Comece perguntando se a turma conhece a fruta e como ela se chama. Em algumas partes do país, essa
fruta pode ser chamada de bergamota ou tangerina. Sempre
que houver diferenças regionais, tanto na pronúncia quanto na nomeação de frutas, objetos, alimentos, dentre outros,
aceite as diferenças. Acolha as contribuições das crianças
MEXERICA
na conversa, explicando que a fruta também é chamada de
MEXERICA. Trabalhe o nome da letra, escrevendo-o na lousa.
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra M. Depois, use um lápis e cubra a letra M.
Depois, peça que as crianças localizem esse nome no livro,
dizendo o nome da letra inicial dele – M. Diga que essa letra,
2. A palavra MEXERICA começa com a letra M
.
3. Conte quantas letras tem a palavra MEXERICA. Faça uma
que inicia a palavra MEXERICA, tem um som /m/. Mostre
bolinha para cada letra da palavra.
como é a articulação da boca para a produção desse som,
instruindo as crianças a fazerem da mesma forma. A escrita
da letra M pode ser, no começo, um pouco difícil para as
crianças, por apresentar muitos movimentos em seu traçado.
54
Sugerimos que você faça o movimento no ar com as crianças, a seguir, utilize outros materiais para que elas treinem a
escrita da letra. Pode ser uma caixa de areia, massinha de modelar ou mesmo giz para que elas escrevam
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em um espaço da escola, se houver algum disponível para isso. O importante aqui é que as crianças
tenham oportunidade de treinar com outros materiais, antes de realizar o traçado no livro.
Atividade 2 - Trabalharemos aqui com a identificação e o traçado da letra M. Como realizado em
outras atividades coletivas, leia o enunciado e espere que todas as crianças marquem a resposta, para
passar à próxima questão.
Atividade 3 - O trabalho com identificação das letras vem sendo desenvolvido progressivamente.
Agora que as crianças já conseguem identificar que letras compõem a escrita das palavras, vamos contar
as letras da palavra MEXERICA. Oriente-as a desenhar uma bolinha para cada letra identificada na palavra
(não contar pelas letras coloridas, mas pelas letras da palavra escrita abaixo do enunciado da questão
2). Explore outras questões: que letra se repete na palavra? Quantas vezes ela se repete? Qual é o som
que essa letra representa na palavra?
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar suas
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas;
e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.

DI

M

Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /m/ para trabalhar com as crianças, aumentando o vocabulário delas. Trabalhe a
identificação da repetição de sons nessas palavras.
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com o mesmo som.

MASSINHA.

om

Vladvm

mstime.c

| Drea

ESTOJO.

MOCHILA.

5. Escolha uma cor para colorir no alfabeto as letras que
formam a palavra MEXERICA.

SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.
X

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
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6. Fale para a turma o som da letra que você marcou com X.

Quantas vezes este som se repetiu? /ê/. REPETIU-SE 2 VEZES.

7. Recorte de revista a gravura de uma fruta. Cole em uma folha
separada e escreva o nome dela.

Leve para a escola e monte um mural com a turma.
Fale para a turma que frutas você já conhece e os nomes
delas.
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Orientações metodológicas
Atividade 4 - Como é uma atividade recorrente, conduza-a
da mesma maneira que tem feito com as outras semelhantes.
Peça que as crianças falem os nomes das figuras e identifique
aquelas começadas com o som /m/, circulando essas figuras.
Atividade 5 - Oriente as crianças para que identifiquem e
pintem as letras de MEXERICA. O alfabeto pode ser usado para
revisar os nomes das letras que já foram apresentadas, lendo
em sequência as letras de A a M. Depois peça que elas falem
os nomes das letras que foram coloridas que já conhecem. A
maioria delas já é conhecida pelas crianças, apenas as letras R
e X ainda não foram trabalhadas. Se elas apresentarem dificuldade para dizer os nomes e a sequência das letras, ajude-as.
Atividade 6 - Trabalhando o som que se repete, trabalharemos a identificação de um fonema em diferentes posições na palavra e a contagem das vezes que ele aparece.
Utilize outras palavras que tenham vogais (as que já foram
trabalhadas: A, E, I) que se repetem e sugira às crianças a
identificação destas, ampliando a atividade. Exemplos: banana, batata, beleza.
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Atividade 7 - Nesta atividade daremos oportunidade às crianças de produzir algo de forma coletiva:
um cartaz. Elas deverão encontrar gravuras de frutas. Facilite o trabalho delas, separando, previamente,
páginas de jornais ou revistas que tenham imagens de frutas. Folhetos de supermercado são muito importantes para essa atividade. À medida que as crianças forem recortando as imagens, auxilie-as na colagem no cartaz. A escrita dos nomes das frutas deve ser conduzida da seguinte maneira: primeiramente
as crianças podem escrever os nomes das frutas que já conhecem. Confira a escrita realizada por elas.
Num segundo momento, visando à verificação das hipóteses que as crianças têm sobre a escrita, deixe
que elas escrevam, usando a escrita emergente, os nomes das frutas que ainda não foram trabalhadas,
todavia, não exponha cartazes com a escrita emergente das crianças. Ajude-as a pensar e reescrever de
forma correta os nomes das frutas, para que o cartaz seja exposto. Fale os sons inicial e final dos nomes
das frutas, enriquecendo a atividade.
Muitos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento serão contemplados com esse tipo de atividade
de produção, por isso sugerimos que sejam realizadas outras semelhantes, várias vezes durante o ano
letivo. Trabalharemos, nesta atividade, com a manipulação da tesoura, as crianças exercitarão a coordenação motora fina, ao recortar. Com a reflexão a respeito dos sons e letras utilizados na escrita dos
nomes das frutas, haverá contribuição para o desenvolvimento da consciência lógica e fonêmica.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com
crianças e adultos; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando
orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas; e (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

APRENDENDO MAIS

TO
R

PLANTAS E ALIMENTAÇÃO

A JABUTICABEIRA É UMA PLANTA. A FRUTA DESSA
ÁRVORE É A JABUTICABA. VAMOS APRENDER SOBRE AS
PLANTAS?
@Mauricio de Sousa Editora Ltda.

1. Leia a história em quadrinhos com a turma.

A PLANTINHA ESTAVA
MURCHA.

A PLANTINHA
PRECISAVA DE ÁGUA
PARA CONTINUAR A
VIVER E CRESCER.
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2. Converse com a turma:

Como a plantinha estava?
De que a plantinha precisava
para continuar a crescer?
Por que o Cascão pensou
em usar um regador?

CASCÃO PENSOU QUE, SE USASSE UM REGADOR, NÃO
SE MOLHARIA, POIS ELE NÃO GOSTA DE SE MOLHAR.
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Orientações metodológicas
Introdução da página - É a seção APRENDENDO MAIS,
portanto, vamos trabalhar com a área de conhecimentos da natureza de forma integrada ao desenvolvimento da literacia, com
a temática da alimentação, relacionando as plantas aos alimentos que elas nos fornecem. Retome a conversa sobre a imagem
da página 49 com a turma. Converse sobre a jabuticabeira,
relembrando as frutas que ela produz. Pergunte às crianças se
elas têm árvores frutíferas em suas casas, que frutas elas costumam comer, e outras questões semelhantes a estas.
Atividade 1 - Vamos trabalhar uma história em quadrinhos.
Veja as imagens com as crianças, primeiro, pergunte se elas
conhecem a personagem mostrada nos quadrinhos, se elas sabem seu nome. Peça que falem sobre a principal característica
da personagem. Se não souberem, explique que ele não gosta
de se molhar, detesta tomar banho. Aproveite o momento para
abordar importantes questões relacionadas à higiene corporal,
levando as crianças a se conscientizarem dos benefícios de cuidar do próprio corpo: evita doenças, traz a sensação de bem
-estar, torna nossa presença agradável e desejada.
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Chame a atenção delas para as expressões do rosto da personagem: o que elas mostram? Como elas
ajudam a compreender a história? Converse também sobre o formato do balãozinho utilizado em duas
cenas da história. Esse tipo de balão é usado para mostrar que a personagem está pensando. Explique
isso às crianças, para que elas conheçam e se familiarizem com as características desse gênero textual.
Converse com a turma perguntando sobre a plantinha: como ela estava antes? E depois de ser regada?
Qual era a dificuldade de Cascão em regar a plantinha? Espera-se que as crianças falem sobre a dificuldade
relacionando-a à característica principal da personagem, que é não gostar de se molhar e não tomar banho,
e a necessidade de uso da água para cuidar da plantinha.
Atividade 2 - Leia as questões, propondo a exploração oral da história. Depois da conversa sobre a
personagem, fica mais fácil compreendê-la. Converse também sobre as necessidades de uma plantinha
para crescer: tomar sol, receber água e estar em uma terra adubada, isto é, uma terra que tem os nutrientes necessários para que ela se desenvolva.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; (EI03ET02) Observar e descrever
mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos
naturais e artificiais; e (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões
sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

Imagens: Brócolis, leite, pepino, ovo, pirulito,
frutas, balas, queijo: pixabay.com
peixe, suco: dreamstime.com
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Orientações metodológicas
ALIMENTAR-SE BEM SIGNIFICA COMER DIFERENTES
Introdução da página - Ainda realizando a interdiscipliTIPOS DE ALIMENTOS. PRECISAMOS COMER FRUTAS,
VERDURAS, LEGUMES, CARNES, OVOS, ALÉM DE BEBER
naridade com a área de ciências naturais e sociais (conheLEITE E MUITA ÁGUA.
cimento de mundo), pretendemos conversar e conscientizar
3. Circule os alimentos que você precisa comer regularmente
para ter boa saúde.
as crianças sobre os tipos de alimentos importantes para sua
nutrição, incentivando-as a experimentá-los. Converse fazendo perguntas sobre os alimentos que as crianças costumam
comer em cada uma das refeições realizadas durante o dia:
quais são mais consumidos pela manhã, quais são consumidos na hora do almoço e do jantar, e quais são melhores para
o intervalo entre as refeições.
Atividade 3 - Leia o enunciado para a turma. Depois da
conversa de introdução da página, esperamos que as crian4. Fale os nomes dos alimentos acima.
ças sejam capazes de circular os alimentos corretamente.
BRÓCOLIS, PEPINO, OVO, BALAS, PEIXE, QUEIJO, FRUTAS,
PIRULITO, LEITE.
Que alimentos vêm das plantas?
Converse sobre cada um dos alimentos.
BRÓCOLIS, PEPINO E FRUTAS.
Quais alimentos não fazem bem para a saúde, quando
Atividade 4 - Continuando a conversa, fale sobre a oriconsumidos em grande quantidade?
BALAS E PIRULITO.
gem dos alimentos. Pode ser que algumas crianças nunca te57
nham pensado sobre esse assunto. Explique a elas que muitos alimentos, mesmo tendo as plantas como matéria-prima,
Página 57
como é o caso do açúcar, são processados para chegarem à
nossa mesa daquela forma. Explique para a turma que os doces e guloseimas devem ser evitados, pois
põem em risco a saúde, podendo, associados a outros maus hábitos, causar doenças como diabetes,
além de obesidade e cáries dentárias.
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Parinyabinsuk | Dreamstime.com
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e
adultos) com os quais convive; (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene,
alimentação, conforto e aparência; (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; e (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais,
resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

VAMOS BRINCAR?

OBA! BRINQUEDOS! A TURMA DE ELIAS FICOU ANIMADA.

1. Leia com a turma.
INFÂNCIA

JOÃO
DE POLÍCIA E LADRÃO

ANINHA
PULA AMARELINHA

TIETA
DE BICICLETA

MARÍLIA
DE MÃE E FILHA

Lie Nobusa

LUCINHA!
EU ESTOU SOZINHA.
VOCÊ QUER BRINCAR COMIGO?

CAROLA
BRINCA DE BOLA

SONIA MIRANDA. PRA BOI DORMIR. RIO DE JANEIRO: RECORD, 1999.

2. Vamos brincar com rimas? Encontre no texto as respostas
para as perguntas.

QUEM BRINCA DE PIQUE? HENRIQUE.

DI

E JANETE
DE PATINETE.

MARCELO
É O REI DO CASTELO
MARIAZINHA
SUA RAINHA

M

JOAQUIM
ANDA DE PATINS

HENRIQUE
BRINCA DE PIQUE

QUEM BRINCA DE BOLA? CAROLA.

A

QUEM BRINCA COM O PATINETE? JANETE.

3. Faça um desenho, em folha separada, de um brinquedo e
uma brincadeira citados no texto “Infância”.

58

RESPOSTA PESSOAL.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Explore as ilustrações para que as crianças
façam inferências com relação ao conteúdo do texto. Não se
esqueça de apresentar o título do texto, explicando o significado da palavra infância. Peça que as crianças mostrem
onde as informações relacionadas à fonte do texto se encontram. Dessa forma, você revisa conteúdos relacionados às
convenções da escrita já trabalhados com a turma. Depois
da introdução, leia o texto. Depois da leitura, pergunte-lhes
sobre o que o texto fala, que brincadeiras elas acharam mais
interessantes, com quais brinquedos citados no texto gostariam de brincar, dentre outras.
Atividade 2 - Faça as perguntas propostas no livro às
crianças. Leia o texto mais uma vez, após fazer as perguntas,
facilitando a localização das rimas. Esperamos que elas consigam identificar as rimas. Leia cada verso pausadamente,
para que elas percebam a sonoridade do texto, rimando os
nomes das crianças aos brinquedos ou brincadeiras.
Atividade 3 - Oriente as crianças quanto ao tema do
desenho e forneça materiais adequados como canetinhas,
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lápis de cor e de cera.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
Atividades complementares
Sugerimos que você amplie a exploração da atividade 2, colocando duas listas na lousa: uma para
brinquedos e outra para brincadeiras. Outra atividade em que o campo semântico das palavras será
trabalhado. Escreva os títulos das colunas e diga às crianças que você lerá algumas palavras do texto e
elas lhe dirão em qual das duas você deve escrever a palavra. Por exemplo: diga a palavra “amarelinha”,
as crianças dirão se “amarelinha” é um brinquedo ou uma brincadeira. Aponte a coluna onde está escrito
brincadeira e anote o nome “amarelinha”.
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Após explorar todos os brinquedos e brincadeiras do texto, explore os nomes das crianças. Escreva-os
na lousa e trabalhe o isolamento de sons de cada um, pedindo que as crianças falem qual é o som inicial e
o final de cada nome. O único nome cuja letra inicial as crianças ainda não trabalharam é Tieta, pule-o. Se
alguma criança perguntar por que ele não foi trabalhado, explique e informe os sons final e inicial da palavra.

N
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Comece pela exploração da imagem. As crianças
NAVE
reconheceram uma nave? Caso a resposta seja afirmativa, prossi1. Leia com a turma o nome do brinquedo. Observe a foto e a
primeira letra do nome NAVE.
ga, caso seja negativa, explique-lhes o que é uma nave. Fale que
naves são utilizadas para viagens fora do planeta Terra. Após falar
sobre a imagem, comece a introduzir a letra N e o som /n/. Solicite
que as crianças localizem com o dedinho onde está escrito NAVE.
Após essa localização, peça que elas encontrem a letra inicial da
NAVE
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
palavra. Informe que a letra se chama N. Peça que a repitam com
escreve a letra N. Depois, use um lápis e cubra a letra N.
você. Fale que o som inicial da palavra nave é /n/. Escreva na lousa
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
a letra, mostrando como ela é escrita, e pronunciando o som que
ela representa. Peça que todos repitam o som e prestem atenção
aos movimentos que realizamos com a boca para produzir o som.
Depois, realize com as crianças o movimento de escrita da letra no
3. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que rimam.
ar, pedindo que elas o reproduzam. Oriente-as a cobrir o traçado.
Atividade 2 - Passe à segunda atividade. Peça que as
crianças observem as figuras. Pergunte se elas sabem seus
nomes. Chame a atenção para o som inicial das palavras.
59
Oriente-as a pintar as que começam com o som /n/.
Página 59
Atividade 3 - Apesar de a atividade conter uma figura
que tem seu nome começado com o som /n/, não será o som inicial o foco desta atividade. Esteja atento para que as crianças prestem atenção aos sons finais agora, pois eles serão analisados aqui para a
identificação de rimas. Pronuncie os nomes das figuras, destacando a terminação delas. Peça as crianças
que pintem aquelas que rimam. Circule na sala de aula, verificando se elas fizeram a identificação corretamente.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar suas
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas;
e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.
2

M

BOLA.

NOVELO.

Ilustrações: Geraldo Fernandes

NAVIO.

3

CHAVE.

PETECA.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /n/ para trabalhar com as crianças, fixando o trabalho com esse som.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Introdução da vogal O. Continuando o traOVELHA
balho
com nomes de brinquedos, falaremos de uma ovelha
1. Leia com a turma o nome do brinquedo. Observe a foto e a
primeira letra do nome OVELHA.
de pelúcia. Pergunte sobre os brinquedos de pelúcia que as
crianças têm e em que momentos brincam com eles. Após
falar sobre o brinquedo, peça que localizem seu nome, apontando-o no livro com o dedo indicador. Leia a palavra OVELHA
pausadamente, dando destaque para o som inicial /ô/. Depois, escreva na lousa a letra O, mostrando que o movimento
OVELHA
é realizado de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ensine, como realizado com as outras letras, o movimento no ar,
Com o dedo indicador, faça o movimento de como se
escreve a letra O. Depois, use o lápis e cubra a letra O.
antes de passar para o traçado no papel. Por apresentar grau
2. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que começam
de dificuldade pequeno, é provável que as crianças realizem o
com o mesmo som.
traçado da letra O de forma bastante tranquila.
Atividade 2 - Fale com as crianças os nomes das figuras.
Depois de dizer os nomes, destacando o som da vogal inicial
/ô/, peça que elas identifiquem a letra inicial de cada uma
das palavras e falem seu som. Por último, devem circular
60
OVO e OSSO por terem em seus nomes o som /ô/ como
Página 60
primeiro som.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Marsia16 | Dreamstime.com
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /ô/ para trabalhar com as crianças, fixando o trabalho com esse som.
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3. Leia com a turma e adivinhe o que é.

UMA CAIXA PEQUENINA
MAS QUE PODE REBOLAR.
Lie Nobusa

TODOS A SABEM ABRIR,
NINGUÉM A SABE FECHAR.

DOMÍNIO PÚBLICO - DISPONÍVEL EM: <HTTPS://ADIVINHA.COM/UMA-CAIXA-PEQUENINAMAS-QUE-PODE-REBOLAR-TODOS-2/>. ACESSO EM: 30 AGO. 2020.

Marque X na resposta da adivinha.

Pixabay.com

Andy
0m

an

Pixabay.com

| Dr
eam

stim

e.co

m

X

4. Vamos imaginar?

Geraldo Fernandes

Aponte o dedinho como na ilustração. Faça o movimento
com o dedinho imitando a forma do OVO, enquanto você
fala o som da letra O O O O O.
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O QUE É… O QUE É?

Orientações metodológicas
Atividade 3 - As adivinhas são gêneros textuais bastante
atrativos para crianças nesta faixa etária. Leia a adivinha e
veja se elas acertam a resposta, apoiando-se nas imagens.
Oriente-as a marcar a opção correta.
Atividade 4 - Continuando a brincar com a associação
do som das vogais a movimentos, pedimos que você retome
os movimentos associados aos sons /a/, /ê/ e /i/ (imitando
avião, tromba do elefante e movimento de jogar o ioiô). Para
memorizar o som /ô/, sugerimos que as crianças imitem com
um dedinho o formato do ovo, enquanto pronunciam o som
/ô/.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado
a seus interesses e necessidades em situações diversas; e
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de
escrita espontânea.

Sugestões:

DI

Atividades complementares
Proponha uma série de adivinhas, estimulando a linguagem oral e o raciocínio das crianças, além de
trabalhar alimentos.

A

O que é, o que é?
Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é roseira? (Resposta: abacaxi.)

TO
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O que é, o que é?
Uma casa bem bonita, sem porta, sem janela, Dona Clara vive nela? (Resposta: ovo.)
O que é, o que é?
Tem cabeça, tem dente, mas não é bicho nem é gente. (Resposta: alho.)
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O que é, o que é?
Pula para cima e se veste de noiva? (Resposta: pipoca.)
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - À medida que as crianças vão se familiariPATINETE
zando
com a apresentação das letras, elas podem começar a
1. Leia com a turma o nome do brinquedo. Observe a foto e a
primeira letra do nome PATINETE.
inferir a respeito das letras iniciais das palavras e até mesmo
de seus sons, baseando-se no conhecimento das letras de
seu nome ou do nome dos colegas. Comece perguntandolhes o nome do brinquedo da foto. Peça que localizem a palavra que representa o nome do brinquedo. Depois, peça que
mostrem a letra inicial de PATINETE. Solicite que uma criança
PATINETE
explique como se brinca com o patinete. Converse sobre os
riscos de acidentes. Fale sobre equipamentos de segurança
Com o dedo indicador, faça o movimento de como se
escreve a letra P. Depois, use um lápis e cubra a letra P.
necessários como capacete, joelheiras, cotoveleiras e luvas
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
de proteção. Volte ao nome do brinquedo, escrevendo sua
com o mesmo som.
letra inicial na lousa. Ensine o nome da primeira letra da palavra PATINETE e fale seu som, mostrando com a articulação
da boca como ele é produzido. A letra P traz muitas palavras
que podem ser abordadas dentro de vários campos semânticos. Dentro dos brinquedos, por exemplo, temos: pipa ou
62
papagaio, pião, patinete, patins, peteca, e brincadeiras como
Página 62
pingue-pongue, pega-pega, pique-esconde, pique-cola.
Atividade 2 - Fale com as crianças os nomes das figuras. Depois de dizer os nomes, destacando o som
inicial /p/, peça que elas identifiquem a letra inicial de cada uma das palavras e falem seu som. Por último,
devem circular PIPA e PATINS por terem em seus nomes o som /p/ como primeiro som.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Ilustrações: Geraldo Fernandes
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus
nomes iniciados pelo som /p/ para trabalhar com as crianças, fixando o trabalho com esse som. Realize
outras atividades para enriquecer o trabalho com essa letra, como identificação de sons finais, sugestões
de rimas para as palavras do cartão, dentre outras.
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Atividade 1 - Mostre a imagem para as crianças, pedinQUEBRA-CABEÇA
do que elas contem qual é o nome do brinquedo mostrado.
1. Leia com a turma o nome do brinquedo. Observe a foto e a
primeira letra do nome QUEBRA-CABEÇA.
Peça que elas falem sobre o brinquedo, que desafio ele apresenta? Pergunte se elas já montaram algum quebra-cabeça e,
se houver resposta afirmativa, peça que descrevam como foi
a experiência. Depois da introdução explorando o brinquedo,
solicite que apontem onde está escrito QUEBRA-CABEÇA. Peça
que marquem a letra inicial desta palavra no livro. Escreva-a no
QUEBRA-CABEÇA
quadro. Explique-lhes que a letra se chama Q, dizendo que ela
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
também representa o som o que as letras C e K representam /k/
escreve a letra Q. Depois, use um lápis e cubra a letra Q.
(pronuncie o som). Peça que as crianças realizem o traçado no
2. Fale os nomes das figuras. Circule aquela que NÃO
começa com o mesmo som.
ar, acompanhando você e, depois de compreender os movimentos a serem executados, realizem o traçado no livro.
Atividade 2 - Fale com as crianças os nomes das figuras. Depois de dizer os nomes, destacando o som inicial /k/,
peça que elas identifiquem a letra inicial de cada uma das
palavras e falem seu som. Por último, devem circular as figu63
ras cujos nomes comecem com o som /k/.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de
expressão; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem
escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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QUEIJO.

MAMÃO.

DI

M

QUIABO.
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Para saber mais
A letra Q sempre tem o som /k/ e sempre é seguida por U. Quando Q e U formam o dígrafo /k/, ou seja,
não há pronúncia do som /u/, essas letras vêm seguidas pelas letras E ou I, como nas palavras QUIABO,
QUIBE, QUEM etc. Quando Q e U não formam dígrafo, ou seja, quando a letra U é pronunciada, são seguidas
pelas letras A ou O, exemplos: quarto, quadro, quórum.
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Atividade complementar
Escreva na lousa ou em um cartaz várias palavras que são escritas com Q, no início ou no meio da
palavra. O importante é identificar, mostrando às crianças, a presença da letra Q e do som /k/. Sugestões
de palavras: quibe, queijo, quiabo, quintal, quarto, quadra, quadro, leque.
Você será o escriba e as crianças serão as ilustradoras. Lembre-se de explicar o significado das palavras que elas não conhecem.

95

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Explore os elementos da cena do quebracabeça
oralmente com sua turma. A seguir, oriente as crianças
1. Recorte do encarte 1 as peças do quebra-cabeça.
no
recorte
correto da imagem que se encontra no encarte.
2. Monte o quebra-cabeça aqui e explique para a turma como
as crianças brincam.
Atividade 2 - O recorte e a montagem de quebra-cabeças exigem habilidades tanto de coordenação motora, quanto de raciocínio lógico por parte das crianças. Aqui, mais
uma vez, promovemos a interdisciplinaridade com o campo
da numeracia. Oriente-as para que, antes de passar cola nas
partes recortadas, elas montem a imagem para ver se conseguiram formá-la corretamente.
Atividade 3 - Propor às crianças a montagem de quebra-cabeças. Se não houver quebra-cabeças disponíveis na
escola, você mesmo pode elaborá-los, pegando imagens em
revistas e colando-as em papel mais grosso. Depois é só
recortar em formatos simples, que podem ser encaixados
3. Combine com sua professora e brinque também com outros
quebra-cabeças.
facilmente, montando a imagem novamente.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
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aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO02) Agir
de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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VAMOS BRINCAR?

A

ROBÔ

1. Leia com a turma o nome do brinquedo. Observe a foto e a

TO
R

primeira letra do nome ROBÔ.

R
2
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ROBÔ

Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra R. Depois, use um lápis e cubra a letra R.

2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
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BARATA.

Ilustrações: Geraldo Fernandes

ED
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com o mesmo som.

RATO.

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Inicie a exploração da atividade pela imagem. O brinquedo mostrado é um robô, pergunte às crianças
qual é o seu nome e as características dele, como sua cor.
Instigando as crianças para que façam inferências, questione
o que elas pensam a respeito dos materiais usados para
construir um robô real e um de brinquedo. Após trabalhar
com a imagem e sua compreensão, peça que localizem o
nome do brinquedo no livro e o circulem. Em sequência,
escreva a letra R na lousa. Depois, escreva ROBÔ, circule sua
letra inicial, dizendo às crianças que aquela é a letra R. Fale
para as crianças que a letra R representa o som /r/. Pergunte
se elas conseguem dizer outras palavras começadas pelo
som /r/. Se exemplos não aparecerem, ajude com palavras
como rio, revista, rato, relógio, Ricardo, rua, Regina.

RODA.
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Atividade 2 - Fale com as crianças os nomes das figuras.
Depois de dizer os nomes, destacando o som inicial /r/, peça
que elas identifiquem a letra inicial de cada uma das palavras e falem seu som. Por último, devem pintar somente as
palavras que têm o /r/ como primeiro som em seus nomes.

SÃ
O

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com outras palavras iniciadas com o som
/r/ para trabalhar com as crianças, fixando o trabalho com esse som. Chame a atenção da turma para a
figura da BARATA, da atividade 2, escreva o nome da figura na lousa. Explique que a letra R, quando está
no meio da palavra, pode fazer o som /R/ (como em BARATA, ARARA, CARETA).
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Lie Nobusa

M

Orientações metodológicas
3. Leia com a turma.
Atividade 3 - Atenção à introdução de um gênero textual
O RATO
diferente
aqui: um trava-língua. Explique às crianças o que
O RATO ROEU A ROUPA
DO REI DE ROMA.
é trava-língua, as características desse gênero textual, enE A RAINHA, DE RAIVA,
ROEU O RESTO.
fatizando seu objetivo de diversão e entretenimento. Leia o
título dele e pergunte às crianças que assunto elas imaginam
4. Fale para a turma as palavras do texto que começam com
som parecido.
que será tratado no texto. O trava-língua deve ser lido de
RATO, ROEU, ROUPA, REI, ROMA, RAINHA, RAIVA, RESTO.
5. Circule a resposta de cada pergunta.
forma devagar, para que as crianças consigam compreendê
QUEM ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA?
-lo. Faça nova leitura de forma rápida, elas perceberão que
há dificuldade em pronunciar todos os nomes corretamente
dessa forma.
Atividade 4 - Para trabalhar todas as palavras começadas com a letra /r/ que aparecem no texto, proponha o isoCOMO A RAINHA FICOU?
lamento dos sons iniciais das palavras do texto, pedindo que
elas falem quando este som aparecer. Peça às crianças para
fazerem o som que é repetido (o som /r/). Explore a relação
6. Agora, treine a leitura repetindo para um colega, até
conseguir falar o texto rapidinho.
entre o som repetido (/r/) e o ato de roer, pois é como se,
ao falar o trava-língua, também estivéssemos fazendo o som
66
de alguém roendo.
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Atividade 5 - Realize as atividades de compreensão do
trava-língua lido, orientando a turma a circular as opções corretas para responder às perguntas. Conduza
a atividade de forma coletiva, circulando entre as crianças para ver se elas conseguiram identificar as
respostas corretamente.
Atividade 6 - Estimule as crianças a treinar a leitura do trava-língua de forma cada vez mais rápida para
apresentá-lo a um colega. Conduza a atividade com as crianças em duplas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores
conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; e (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
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Ilustrações: Geraldo Fernandes
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DOMÍNIO PÚBLICO
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SÃ
O

Para saber mais
Trava-língua: texto para uma brincadeira oral que desafia a pessoa a ler ou recitar, de forma clara e
rápida, versos ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de se pronunciar, ou sílabas formadas
com os mesmos sons, ou, ainda, os mesmos sons em ordem diferente. Exemplos: “Três pratos de trigo
para três tigres tristes”; “A aranha arranha a jarra e a jarra arranha a aranha”; “Sabia que o sabiá sabia
assobiar?”.

QUAL É A PALAVRA?

1. Observe as fotos e fale para a turma os nomes das frutas.
IBACURUPARI, LIMÃO, KIWI, JACA, MANGA,
NECTARINA, OITI, PITANGA, ROMÃ E QUINA.

IBACURUPARI

LIMÃO

KIWI

JACA

/i/.

/l/.

/k/.

/j/.

EN

2. Agora, ligue cada fruta à primeira letra do seu nome.
MANGA

/m/.

/r/.
ROMÃ

/k/.
QUINA

DI

/p/.
PITANGA

Fotos: Pixabay.com

/ô/.
OITI

M

I J K L M N O P Q R

/n/.
NECTARINA

3. Agora, junto com a turma, fale o primeiro som de cada palavra.
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Orientações metodológicas
Atividades 1, 2 e 3 - O objetivo das atividades desta
página é retomar o conteúdo, fazendo uma avaliação durante o processo. Veja se as crianças identificam as letras que
foram apresentadas no capítulo 2. Peça que falem o nome
da letra e o som associado a cada uma delas (realização fonológica). Leia os nomes das figuras e peça que as crianças
localizem cada uma. Numa última etapa da atividade, devem
ligar a figura à sua letra inicial, apoiando-se no som inicial do
nome da figura. Com o domínio dessa atividade, as crianças
consolidam a relação letra-som de I a R.
Aproveite para ampliar o vocabulário das crianças com
relação aos nomes de frutas como: ibacurupari, nectarina,
oiti e quina.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Para saber mais
Ibacurupari é um fruto com polpa amarelada e saborosa, apreciado no estado do Pará. Também pode
ser chamado de mucuri ou bacopari.
Nectarina é muito parecida com o pêssego, mas tem a pele lisa, sem os “pelinhos” característicos do
pêssego.
O oiti é amarelo quando está amadurecendo, ficando com a casca enrugada marrom escuro quando madura, tem um caroço grande. A polpa é doce, pastosa, “areiada” e amarelada. As árvores que
produzem o fruto ocorrem no Nordeste do Brasil, desde Pernambuco até regiões de Mata Atlântica do
Sudeste, Minas Gerais.
Quina é um fruto de cerrado, tem várias espécies. Conhecido pelo sabor amargo, é usado com finalidade medicinal, pois dele é extraído o quinino, substância antifebril, utilizada para tratar disfunções
estomacais ou intestinais e doenças como malária.
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Orientações metodológicas
Atividades 1 e 2 - Trabalhando as convenções da escrita, vamos mostrar a capa do livro Cachinhos Dourados e os
três ursos. Peça que as crianças observem as imagens, procurando identificar que história o livro conta. Fale sobre os
aspectos da capa, como imagens, título, editora e nome da
pessoa que recontou essa história, Mara Alperim, e de quem
ilustrou o livro, Kate Daubney. Pode ser que algumas crianças
já conheçam a história de Cachinhos Dourados, peça que,
por enquanto, guardem segredo sobre o que já sabem. Isso
é importante para que você possa avaliar se as outras crianças levantaram hipóteses coerentes sobre a história, a partir
da observação da capa do livro.
Atividade 3 - Agora é o momento de ver quais hipóteses
foram levantadas pelas crianças sobre a história, através dos
desenhos e, principalmente, da descrição destes que elas
deverão fazer para você. É importante que, após a leitura
da história, sejam retomadas as hipóteses e inferências das
crianças para confirmá-las ou não.

HORA DE HISTÓRIA

SÃ
O

CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS

1. Observe a capa do livro com o título da história e leia com a
turma. RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A COERÊNCIA

EN

Reprodução

NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

MARA ALPERIN E KATE DAUBNEY. CACHINHOS DURADOS E OS
TRÊS URSOS. SÃO PAULO: CIRANDA CULTURAL. 2013.

2. Descreva o que você vê na capa do livro.
3. Faça um desenho colorido, em folha separada, sobre o que
você imagina que vai acontecer nessa história.

68

M

Página 68

DI

Para saber mais
A maioria dos livros que temos disponíveis hoje sobre essa história são recontos, por isso não apresentam o nome do autor, e sim de quem a recontou e a ilustrou. A história Cachinhos Dourados também
é chamada de Cachinhos de Ouro ou Cachinhos Dourados e os três ursos. A história foi publicada no
século XIX pelo autor inglês Robert Southey. Uma curiosidade é que na história original a casa foi invadida por uma senhora e não por uma menina. A história ganhou muitas versões, sendo as mais conhecidas
as protagonizadas por uma menina de cabelos cacheados dourados.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

99

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Como já conversamos muito sobre a história Cachinhos Dourados nas atividades da página anterior,
oriente as crianças para que, enquanto você faz a leitura da
história, tentem descobrir qual é a cena que corresponde à
parte da história que está sendo lida. Depois da leitura da
história, converse com as crianças para que relembrem a
parte da história de que mais gostaram. Depois, proponha
o reconto coletivo da história. Organize a atividade da seguinte forma: uma criança conta às outras a parte inicial da
história, outra continua, e assim por diante, até concluir toda
a história. Após esse primeiro reconto, proponha às crianças
novo reconto, só que dessa vez escrito. Você será o escriba,
as crianças vão ditar a história e você vai registrá-la na lousa. Depois que a história for escrita na lousa, leia-a para as
crianças para que elas verifiquem se a história contém todas
as partes que deveria, e se o final foi narrado corretamente.
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Ilustrações: Felipe Alves

4. Escute a história que sua professora vai ler.
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Cachinhos Dourados
Perto de uma linda mata, morava uma menina chamada Cachinhos Dourados. Sabe por que ela
era chamada de Cachinhos Dourados? Porque no sol os seus cabelos lourinhos e cheios de cachos
brilhavam como ouro.
Cachinhos Dourados era muito, mas muito desobediente. E vivia sempre entrando em confusões
por causa dessa mania de não obedecer aos pais.
Os pais de Cachinhos Dourados pediram à filha que não saísse de casa sozinha, pois era muito
perigoso. Mas o dia estava tão bonito, lá fora os passarinhos cantavam tanto, que a menina achou que
não teria nada de mais fazer um passeio.
Cachinhos Dourados andou, andou, e viu ao longe uma casinha com uma chaminé de onde saía
fumaça. Pensou que não teria problema nenhum ir até a casa para ver quem lá morava.
A casa era de uma família de três ursos. Mamãe Urso havia preparado um mingau para o lanche
e resolveu dar uma volta com papai Urso e seu filho Ursinho. Precisava achar alguma colmeia, pois
gastara todo o mel que tinha para adoçar o mingau da manhã.
Cachinhos Dourados, ao ver a porta encostada, empurrou-a devagar e entrou na sala. Viu a mesa
posta, os pratos cheios de mingau e as colheres ao lado. Em volta da mesa, três cadeiras – uma pequena, uma média e uma grande.
Cachinhos nem pensou duas vezes: sentou-se na cadeira pequena e tomou o mingau do prato
pequeno, o único que estava frio.
Em seguida, foi para o segundo andar, onde encontrou três camas: uma grande, uma média e uma
pequena. Resolveu experimentar um pouquinho a caminha (parecia tão fofinha...). Deitou e experimentou. Era bem quentinha, com o sol batendo no colchão.
Quando a família de ursos voltou, viu a porta aberta e a mesa desarrumada. O Ursinho começou a
chorar, pois tinham tomado todo o mingau de seu prato.
Aos berros, subiu as escadas decidido a chorar em sua caminha macia e quentinha.
Mas quase morreu de susto: deitada em sua caminha, dormia uma menininha de cabelos cacheados.
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O sol batia nos cabelos da menininha, que brilhavam como ouro. O Ursinho deu um grito tão alto,
que papai e mamãe Urso trombaram um no outro, ao tentar subir os degraus da escada.
Cachinhos Dourados acordou e ficou com muito medo! Olhou para o Ursinho e disse: “Eu estava
tão cansada e com fome, que resolvi comer o mingau e dormir na caminha”. Ao que o Ursinho respondeu: “Mas você não podia ter feito isso sem me pedir...”
Cachinhos Dourados ficou muito arrependida e disse que nunca mais faria aquilo. O Ursinho deu
um abraço nela e os dois ficaram amigos.
Depois desse dia, nunca mais Cachinhos Dourados desobedeceu aos pais. E papai Urso, mamãe
Urso e o Ursinho não deixaram mais a porta aberta ao sair.
Reconto das autoras.

EN

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história; e (EI03EF05) Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.
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Orientações metodológicas
Atividade 5 - Nesta atividade, deve ser solicitado às
crianças que, depois de conhecer a história, façam um novo
desenho. Elas deverão desenhar somente o início da história.
Sempre peça para verbalizarem o que desenharam, para que
você tenha certeza de que compreendeu as produções das
crianças corretamente.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas; e
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias
de observação gráfica e/ou de leitura.

5. Faça um desenho bem bonito, em folha separada, do início

da história Cachinhos Dourados. Fale o que você desenhou
para a turma. RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A

Atividade complementar
Depois de trabalhar a história, se houver uma biblioteca
70
na escola, leve as crianças para uma atividade de leitura dos
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itens da capa do livro, trabalhados na página 68. Se não
houver uma biblioteca, você pode disponibilizar vários livros às crianças, e desenvolver essa atividade
em sala de aula. Separe livros sobre histórias já conhecidas pelas crianças. Cada uma delas escolhe um
livro e fala para a turma sobre os elementos da capa, identificando-os e realizando inferências sobre o
assunto do livro. Você pode ajudar com perguntas, para direcionar a observação da criança, e com a leitura do título, do nome do autor, ilustrador e editora, fornecendo dados para que ela realize a inferência
de forma mais próxima do conteúdo livro. Escolha com a turma, por votação, um dos livros selecionados
pelas crianças para ser lido, confirmando ou não as inferências levantadas.
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua
própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela
leitura das ilustrações etc.).
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COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - A temática das famílias será abordada, proAS FAMÍLIAS
movendo interdisciplinaridade com a área de conhecimento
1. Observe as fotos das famílias.
do mundo social e das relações que nele se estabelecem.
Promova uma conversa para que as crianças exponham
verbalmente sua compreensão das imagens, expressando
hipóteses como: quem são as pessoas representadas nas
imagens, qual é o parentesco entre elas, quais são as semelhanças e diferenças físicas entre os membros da família, e
outras que você julgar pertinentes. Depois, deverão também
estabelecer relação de comparação com suas famílias, encontrando pontos em comum para responder às questões
propostas no final da página.
Dê tempo para que as crianças que desejarem falem sobre suas famílias. As crianças podem considerar como pesFaça um X no quadrinho da família que é mais parecida
soas da família aquelas que não apresentem relação de concom a sua.
Conte para a turma em que essa família se parece com a sua.
sanguinidade, mas que possuam importante vínculo afetivo
e social com elas e desempenhem uma função de destaque
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em sua vida cotidiana. Considere e respeite essas falas das
Página 71
crianças e ensine aos colegas a fazerem o mesmo.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes
culturas e modos de vida; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão;
e (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus
familiares e da sua comunidade.
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APRENDENDO MAIS

A

DI

M

RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A
COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

2. Desenhe sua família. Peça a um adulto que

TO
R

escreva os nomes das pessoas que você desenhou.

RESPOSTAS PESSOAIS.

Marque com um X as pessoas que fazem parte da sua
família.
MÃE

AVÔ

IRMÃO

IRMÃ

PRIMO

ED
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PAI

TIO

AVÓ

DESENHE OUTRAS PESSOAS DE SUA FAMÍLIA:
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PRIMA

Orientações metodológicas
Atividade 2 - As crianças deverão desenhar as pessoas que
consideram como de sua família. A atividade pode ser realizada
em casa, quando um familiar anota os nomes das pessoas que
ela desenhou. Pode igualmente ser realiza em sala de aula, nessa situação, você pede que elas falem o nome de cada pessoa e
os escreve. Depois elas deverão marcar, à medida que você vai
falando cada um dos membros da família, aqueles com os quais
convivem. No quadro, ao final da página, podem ser escritos
nomes de outras pessoas e seus parentescos que não tenham
aparecido nas opções para serem marcadas.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO05) Demonstrar
valorização das características de seu corpo e respeitar as
características dos outros (crianças e adultos) com os quais
convive; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais
no atendimento adequado a seus interesses e necessidades
em situações diversas; (EI03TS02) Expressar-se livremente
por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escul-

SÃ
O

tura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre
seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade; e (EI03EF01)
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

Orientações metodológicas
3. Pinte as letras da palavra.
Atividade 3 - Neste capítulo, o valor a ser trabalhado
é o cuidado. Leia a palavra CUIDADO e converse com as
CUIDADO
crianças sobre o significado da palavra. Depois de colorir as
ONDE ESTÁ O CUIDADO?
letras, peça-lhes que identifiquem aquelas que já conhecem,
4. As cenas a seguir mostram atitudes de cuidado. Faça um
falando os nomes das letras e os sons que elas representam.
desenho no quadro vazio que também represente você
agindo com cuidado.
Atividade 4 - Trabalharemos o cuidado tanto com o próprio corpo quanto com o ambiente, com os objetos pessoais,
com os animais de estimação, e com outro aspecto que as
crianças mencionarem. Para começar, explore as cenas que
sugerem que as crianças estão cuidando de algo: pode ser
de um objeto, animal, outras pessoas ou de si mesmas. O objetivo é que elas identifiquem as atitudes de cuidado que as
crianças estão tendo e que elas também podem adotar. Com
essa identificação, elas poderão desenhar aquilo que pensam
com relação ao cuidado, considerando as dimensões apontadas na conversa.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO01) DePágina 73
monstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03CG04) Adotar hábitos de
autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência; (EI03EF01) Expressar ideias,
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea),
de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de
leitura.
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Dawindson França
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VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas
O glossário deve ser trabalhado ao longo do capítulo. Ao
passar por essa página, converse com as crianças sobre sua
importância, pois ela explica e mostra imagem de palavras
que elas desconhecem, ajudando-as a aprender novas palavras. O objetivo do glossário é promover a ampliação do
vocabulário das crianças e, assim, melhorar sua expressão
verbal.

GLOSSÁRIO

SÃ
O

Lie Nobusa
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Feira: lugar onde as
pessoas compram vários
alimentos como frutas,
verduras, biscoitos etc.

EN

Regularmente: com
frequência determinada.
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Conclusão do capítulo 2

ED
I

Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em
subtítulos como no capítulo 1: Consciência fonológica e fonêmica; Conhecimento alfabético; Compreensão oral de imagens e textos; Expressão por meio de desenhos, pinturas, construções;
Desenvolvimento do vocabulário; Conhecimentos de mundo natural e social. Aqui apontaremos
como foi dado prosseguimento ao trabalho com esses conteúdos. Sugerimos um quadro, apontando o
que foi trabalhado, para que você registre suas observações em relação à trajetória de cada criança e do
grupo, seus avanços, possibilidades e aprendizagens, evidenciando os progressos ocorridos no período
observado e eventuais dificuldades a serem retomadas.
A ficha sugerida pode ser usada para cada criança e para o grupo, permitindo-lhe comparar os resultados, averiguando o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.
No Material Digital do Professor, há sugestões de cartões para a avaliação mais detalhados.
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Sim

Parcialmente

Não

SÃ
O

Quanto aos objetivos específicos com
relação à compreensão oral de imagens e textos:
Consegue compreender imagens, descrevendo-as oralmente?

EN

Acompanha a leitura de textos seguindo as convenções da
escrita?
Realiza inferências sobre o conteúdo de textos, a partir da leitura
de seus títulos?
Reconhece a estrutura de gêneros textuais como adivinha,
poema, trava-língua, conto?
Demonstra interesse em ouvir e participar de diferentes
momentos de leitura, portando-se de forma adequada?
Demonstra que está desenvolvendo o hábito de leitura?
Gosta de ouvir histórias e dialogar sobre elas?

M

Compreende assuntos ou temas tratados em textos de diferentes
gêneros?

Quanto aos objetivos específicos com relação ao
desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica:

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

DI

Identifica frases e palavras em frases?

Sim

Consegue separar e contar palavras de uma frase?
Percebe a sonoridade própria das rimas?

A

Consegue identificar palavras que rimam com facilidade?

TO
R

Percebe as sílabas como pedaços das palavras?
Consegue identificá-las?

Identifica e conta as sílabas de palavras?
Percebe a presença de aliterações e as identifica?
Identifica os sons iniciais e finais das palavras?

ED
I

Estabelece relação letra-som de A até R?

Quanto aos objetivos específicos
em relação ao conhecimento alfabético:

Conhece as letras de A a R em sua representação gráfica? No
início, no meio e no fim de palavras?
Associa as letras de A a R à sua realização fonológica
dominante?
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Consegue traçar as letras de A a R, observando os movimentos
de escrita corretamente?
Reconhece que a letra H não possui valor sonoro?

Quanto aos objetivos específicos associados à
expressão oral ou por meio de produções como
desenhos, pinturas, construções e escrita emergente:

Sim

Demonstra atitudes de interação, de colaboração e de troca de
experiências em grupos, dialogando nos momentos apropriados?
Sabe ouvir e respeitar a fala dos colegas?

Não

EN

Procura se expressar de outras formas além da linguagem oral?

Parcialmente

Mostra evolução na escrita emergente usando letras na escrita?
Estimula a cooperação entre colegas e familiares?

DI

M

Manuseia de forma correta o lápis e a tesoura, traçando linhas,
letras e caminhos?
Consegue narrar fatos de sua vida pessoal, demonstrando
noções de sequência temporal?
Consegue encenar e/ou recontar histórias conhecidas?

Quanto aos objetivos específicos
associados à ampliação do vocabulário:

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

A

Reconhece a necessidade de conhecer novas palavras e os seus
significados para melhorar sua comunicação?
Demonstra interesse em saber significados de palavras novas?

TO
R

Utiliza as informações do glossário para melhor compreensão do
que está sendo lido e falado?
Incorpora palavras novas em sua fala de forma adequada?

Quanto aos objetivos específicos associados
aos conhecimentos do mundo natural e social:

ED
I

Conhece os nomes de órgãos e como eles auxiliam na
percepção do mundo ao redor?
Conhece diferentes tipos de moradia, cômodos e objetos do
interior de uma casa?
Demonstra em suas atitudes a aplicação de valores trabalhados
coletivamente?
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Nesta proposta de avaliação, vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da BNCC, as evoluções observadas no período, informando como o aluno tem avançado nesses aspectos.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
Verifique se cada aluno consegue:

Campo de experiências
“O EU, O OUTRO E O NÓS”

Sim

Não

DI

M

EN

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que
as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras
de pensar e agir.
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos.
(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de
seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e
adultos) com os quais convive.
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes
culturas e modos de vida.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

Parcialmente

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

A

Campo de experiências
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

ED
I

TO
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(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à
higiene, alimentação, conforto e aparência.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Campo de experiências
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.
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Parcialmente

Não

DI

M

EN

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por
temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente
roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de
reconto escrito, tendo o professor como escriba.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função social
significativa.
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias
de observação gráfica e/ou de leitura.
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos
para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura
(partindo de seu repertório sobre esses textos, como a
recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

Sim

SÃ
O

Campo de experiências
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

A

Campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
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(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos
envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para
responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua
conservação.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento
e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua
comunidade.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
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Sim

Parcialmente

Não

Capítulo 3: Brincando com nomes de bichos
As habilidades preparatórias para a alfabetização vão
avançando. Agora será a última etapa do ano letivo. Continuaremos com a exploração de textos de vários gêneros,
incluindo os informativos. O campo semântico privilegiado
1. Cante com a turma.
para esta etapa é o dos animais, muito importante dentro do
MEU PINTINHO AMARELINHO
universo infantil, permitindo também a ampliação dos conheMEU PINTINHO AMARELINHO
cimentos nas ciências naturais e no campo da matemática,
CABE AQUI NA MINHA MÃO,
NA MINHA MÃO.
através da interdisciplinaridade.
QUANDO QUER COMER BICHINHO,
COM SEU PEZINHO ELE CISCA O CHÃO.
Prosseguiremos trabalhando com sons da fala, revendo
ELE BATE AS ASAS,
ELE FAZ PIU, PIU,
e ampliando o trabalho com o reconhecimento de palavras
MAS TEM MUITO MEDO É DO GAVIÃO.
em frases, de sílabas e fonemas em palavras, além do iso2. Brinque de roda com a turma, cantando e fazendo gestos.
lamento de sons iniciais e finais das palavras. Prosseguindo
3. Leia com a turma e circule cada palavra:
no desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica,
MEU PINTINHO AMARELINHO
identificaremos sons no meio das palavras e sua repetição
CABE AQUI NA MINHA MÃO
4. Pinte um quadrinho para cada palavra que você circulou.
nas mesmas. Abordaremos a síntese e segmentação dos
sons, trabalhando também as palavras constituídas por en75
contros vocálicos. Continuamos seguindo a ordem alfabética
na apresentação das letras e seus sons. De forma integrada,
Página 75
são apresentadas atividades para o trabalho da coordenação
motora fina das crianças com coloridos, traçados, escrita emergente, desenho e modelagens. As letras
de S a Z serão apresentadas na sua representação gráfica e realização fonológica dominante, finalizando
o ensino de todas as letras do alfabeto.
Como realizado nos capítulos anteriores, serão abordados também conteúdos sobre o mundo físico e social, de forma contextualizada e estabelecendo relações entre eles e os temas trabalhados em
literacia, na seção APRENDENDO MAIS. Começamos com o tema animais, mostrando imagens e informações sobre animais pouco conhecidos, objetivando a ampliação do vocabulário e dos conhecimentos
em ciências naturais. Finalizamos falando sobre a relação das crianças com o ambiente, enfatizando a
necessidade de cuidar dos recursos disponíveis como água e energia elétrica, também abordaremos a
importância da destinação correta dos resíduos que são produzidos.
CAPÍTULO 3

SÃ
O

BRINCANDO COM NOMES DE BICHOS

UM, DOIS, TRÊS E JÁ!

Lie Nobusa

VAMOS COMEÇAR?

A

DI

M

EN

DOMÍNIO PÚBLICO

TO
R

Objetivos pedagógicos do capítulo 3
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• Ler imagens, interpretando-as;
• Acompanhar a leitura de textos seguindo as convenções de escrita;
• Identificar onde um texto começa e termina;
• Identificar sentido e direção da escrita de forma autônoma;
• Realizar inferências em relação a imagens e textos verbais;
• Identificar a sequência temporal de fatos a partir de imagens;
• Organizar sequência de cenas, demostrando noção de causa e efeito;
• Compor uma história oralmente, guiando-se por imagens;
• Conhecer e interpretar oralmente textos;
• Interpretar informações oralmente;
• Reconhecer a estrutura de gêneros textuais como cantiga, poema e texto informativo;
• Ouvir e participar de diferentes momentos de leitura;
• Desenvolver o hábito de leitura;
• Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos;
• Desenvolver habilidades de escuta e respeito à fala dos colegas;
• Aprender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros;
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Atividades da página 75

DI
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EN
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• Desenvolver a consciência de aliterações, sendo capaz de identificá-las;
• Desenvolver a consciência de rimas, sendo capaz de identificá-las;
• Desenvolver a consciência de palavras;
• Identificar e contar palavras em frases;
• Desenvolver a consciência de sílabas;
• Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas;
• Identificar e contar as sílabas de palavras;
• Isolar o primeiro e o último som das palavras;
• Realizar síntese de sons de vogais;
• Realizar segmentação de sons em palavras;
• Realizar contagem de sons em palavras;
• Estabelecer relação letra-som de S até Z do alfabeto;
• Associar as letras de S a Z a sua realização fonológica dominante;
• Traçar as letras de S a Z, observando o movimento de escrita em formato bastão;
• Conhecer os nomes de novos animais;
• Aprender sobre o cuidado com o ambiente;
• Retomar o trabalho com as letras de A a Q em sua representação gráfica e realização fonológica
dominante;
• Consolidar a identificação da representação gráfica (bastão) e fonológica das vogais orais;
• Relembrar que a letra H não representa um fonema;
• Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos e escrita emergente;
• Consolidar a forma correta de segurar o lápis;
• Manusear a tesoura adequadamente;
• Ampliar o vocabulário.
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A

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Comece conversando com a turma sobre a imagem que ilustra o texto. Faça perguntas
sobre ela que levem as crianças a realizar inferências sobre o conteúdo do texto como: qual é o animal
ilustrado na imagem? O que ele está fazendo? Qual é sua cor? Você conhece alguma canção que fala
sobre um animal assim? Fale com seus colegas o que você acha que deve estar escrito no texto.
Atividade 2 - Leve as crianças para um ambiente externo e brinque com elas de imitar os movimentos do pintinho de acordo com a canção.
Atividade 3 - Acreditamos que o trabalho de consciência de palavras deve estar bem desenvolvido
nesta etapa final. Leia a frase pausadamente para que as crianças identifiquem e circulem, uma a uma,
as palavras na frase.
Atividade 4 - Com esta atividade, trabalharemos a identificação das palavras da frase e, usando o
recurso de correspondência um a um, faremos a interdisciplinaridade com a área da matemática. Depois que tenham circulado todas as palavras, peça que as crianças risquem uma palavra e pintem um
quadradinho, podem até usar uma cor para cada palavra e quadrinho correspondente. Assim não haverá
possibilidade de se esquecerem de alguma palavra ou quadrinho.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; e (EI03ET07)
Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Vamos dar início ao trabalho com nomes
SAPO
de animais, promovendo a interdisciplinaridade com a área
1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
primeira letra do nome SAPO.
de conhecimentos da natureza. Alguns animais provavelmente desconhecidos pelas crianças foram incluídos com
objetivo de ampliar seus conhecimentos e vocabulário, bem
como de conciliar esse campo semântico (animais) com o
desenvolvimento das habilidades em literacia. Pergunte se as
crianças conhecem o animal da foto. Qual é o seu nome? Já
SAPO
viram um animal assim de perto? Em que ambiente é comum
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
encontrá-lo? Após falar sobre o animal, peça que localizem
escreve a letra S. Depois, use um lápis e cubra a letra S.
seu nome, apontando-o no livro com o dedo indicador. Leia
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
com o mesmo som.
a palavra SAPO pausadamente, dando destaque para o som
inicial /s/. Depois, escreva na lousa a letra S, mostrando o
movimento realizado para escrevê-la. Ensine, como realizado com as letras anteriores, o movimento no ar, antes de
passar para o traçado no papel. Depois de treinar no ar ou
com outros materiais, como massinha de modelar, peça que
76
escrevam a letra seguindo as setas. Fale outras palavras coPágina 76
meçadas com a letra S e som /s/, como sorvete, serpente,
sopa, sacola.
Atividade 2 - Peça que as crianças falem os nomes das figuras e identifiquem o som inicial de cada
uma. Ao identificar duas com sons iguais, devem pintá-las.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
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Para saber mais
Lembramos aqui que o som /s/ é o mesmo tanto em palavras iniciadas pela letra S como em palavras
iniciadas pela letra C (em um som que não é o seu dominante), como cebola, cimento, César, cinza etc.
Se as crianças associarem essas palavras ao som /s/ está correto, pois o fonema é o mesmo, porém
a grafia é diferente, devendo esta última ser trabalhada no Ensino Fundamental, quando as crianças já
estiverem alfabetizadas.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /s/ para trabalhar com as crianças, aumentando o vocabulário delas.
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Orientações metodológicas
Atividade 3 - A atividade engloba o trabalho com a área
acontecendo em cada cena.
da linguagem, ao compreender as imagens e descrevê-las.
Ao estabelecer relação sequencial entre as imagens, traba3
1
lhamos tanto no campo da matemática (sequência temporal:
antes, durante, depois; primeiro, segundo, terceiro e quarto),
como com os conhecimentos de mundo, pensando sobre as
propriedades dos objetos (lápis, papel, fita adesiva). A exploração da atividade deve ser o mais rica possível.
4
2
Comece pela exploração da página como um todo. Pergunte às crianças o que a menina está fazendo, que objetos
ela está usando. Questione se as imagens mostram uma ordem dos acontecimentos, espera-se que as crianças conclu4. Numere a história na ordem dos acontecimentos.
am que a ordem das imagens não está correta. Peça à turma
O começo da história está marcado com o número 1.
Continue escrevendo os números 2, 3 ou 4 nos
para falar sobre qual seria a ordem correta das cenas.
quadradinhos, de acordo com os acontecimentos da
história.
Atividade 4 - Explique às crianças que os quadrinhos
5. Agora, conte a história para a turma.
em branco servirão para que elas continuem numerando de
77
acordo com a ordem do que aconteceu. Comece narrando os
acontecimentos na ordem, com a ajuda das crianças: primeiPágina 77
ro a menina pegou o papel e os lápis de cor. Depois deixe
que elas continuem descrevendo as cenas, ordenando os fatos.
Atividade 5 - As crianças deverão ter a sequência temporal dos acontecimentos organizada mentalmente para contar a história. Peça que incluam detalhes, descrevendo como era menina, como era o
ambiente onde ela estava, que objetos ela usou, incluindo o maior número de detalhes no relato, desenvolvendo o vocabulário e as habilidades de comunicação.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF06) Produzir
suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; e (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
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3. Observe cada quadro e conte para a turma o que está
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RESPOSTA PESSOAL.
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Orientações metodológicas
Atividade 6 - Esperamos que as crianças também tenham evoluído na identificação de rimas, contudo, é um trabalho que deve ser contínuo, ao longo de todo o período
escolar. Leia para as crianças as frases e peça que marquem
a figura cujo nome rima com a palavra destacada do texto
lido. Leia com ênfase a palavra que deverá rimar com a figura, dando pistas às crianças.

6. Vamos encontrar palavras que rimam.

SÃ
O

Escute o que a professora vai ler. Pinte o quadrinho da
figura cujo nome completa a rima.

VEJA COMO ESTÁ ELEGANTE
O NOSSO AMIGO

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas; e
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
Ilustrações: Giselle Vargas
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QUEM QUEBROU ESTA GARRAFA?
ACHO QUE FOI A
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Pergunte se as crianças conhecem o animal
TUCANO
1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
da foto. Qual é o seu nome? Já viram um animal assim de
primeira letra do nome TUCANO.
perto? Em que ambiente é comum encontrá-lo? Ele vive na
terra, na água ou no ar, no alto de árvores? Como chamamos animais que têm essas características: asas, penas e
bico? Introduza o conceito de aves aqui. Após falar sobre o
animal, peça que localizam seu nome, apontando-o no livro
com o dedo indicador. Leia a palavra TUCANO pausadamente, dando destaque para o som inicial /t/. Depois, escreva
TUCANO
na lousa a letra T, mostrando os movimentos realizados para
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra T. Depois, use um lápis e cubra a letra T.
escrevê-la. Ensine, como realizado com as letras anteriores, o
2. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que começam
movimento no ar, antes de passar para o traçado no papel. O
com o mesmo som.
traçado da letra T é bastante simples, se comparado a outras
letras, acreditamos que não haverá dificuldades. Depois de
treinarem no ar, peça às crianças que escrevam a letra seguindo as setas. Fale outras palavras começadas com a letra
T: tapete, tesoura, Tiago, toalha, tubarão. Peça a contribuição
79
das crianças com outras palavras.
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Atividade 2 - Peça que as crianças falem os nomes das
figuras e identifiquem o som inicial de cada uma. Ao identificar duas com sons iguais, devem circulá-las.
2

TATU.

TUBARÃO.
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COELHO.

coelho, e tatu: Farinoza | Dreamstime.com
tubarão: Jackf | Dreamstime.com

TO
R

1

Atividades complementares
Procure o cartão com imagens de outras figuras iniciadas pelo som /t/. Utilize-o agora para ampliar o
trabalho com a letra T e rever outros conteúdos, como, por exemplo, sons finais das palavras.
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SÃ
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Orientações metodológicas
Atividade 3 - Retomaremos o trabalho com as sílabas das
palavras. Desta vez pedimos que as crianças falem as palavras em voz alta, batendo uma palma para cada sílaba. Depois
peça que elas falem de novo cada palavra, pausadamente, e
marquem um quadrinho para cada sílaba que identificaram. O
momento de bater palma pode ser coletivo, mas a marcação
dos quadrinhos correspondentes às sílabas deve ser feita de
forma individual, para que você possa avaliar se as crianças já
conseguem fazer essa identificação adequadamente.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) Expressar
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas,
aliterações e ritmos; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e
necessidades em situações diversas; e (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea;

3. Fale em voz alta os nomes dos animais, um de cada

TUCANO.

EN

PINTINHO.

Pixabay.com

ontur-vid/Dreamstime.com

Pixabay.com

Sibexim/Dreamstime.com

vez. Bata uma palma para cada sílaba. Depois, pinte um
quadrinho para cada sílaba da palavra.

Nikifor85/ Dreamstime.com

Mgkuijpers/Dreamstime.com
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URUBU

1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a imagem e a
primeira letra do nome URUBU.

Geraldo Fernandes

1

U

2

URUBU

ED
I

Com o dedo indicador, faça o movimento de como se
escreve a letra U. Depois, use um lápis e cubra a letra U.

2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam

URSO.

Página 81
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TUCANO.

Ilustrações: Geraldo Fernandes

com o mesmo som.

UVA.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Pergunte se as crianças conhecem o animal da foto. Qual é o seu nome? Já viram um animal assim de
perto? Em que ambiente é comum encontrá-lo? Fale sobre
as características principais desse animal: ficar próximo a
locais com maior quantidade de lixo e se alimentar de restos
de animais mortos. Após falar sobre o animal, peça que localizam seu nome, apontando-o no livro com o dedo indicador.
Leia a palavra URUBU pausadamente, dando destaque para
o som da vogal /U/ que se repete. Peça que as crianças
contem quantas vezes o som /u/ aparece na palavra. Depois,
escreva na lousa a letra U, mostrando o movimento realizado
para escrevê-la. Ensine, como realizado com as letras anteriores, o movimento no ar, antes de passar para o traçado
no papel. Depois de treinar no ar, não se esqueça de pedir
que escrevam a letra seguindo as setas. Fale outras palavras
começadas com a letra U e som /u/, como unicórnio, último,
usar, unha, união, uma.

Atividade 2 - Peça que as crianças falem os nomes das figuras e identifiquem o som inicial
de cada uma. Ao identificar duas com sons iguais, devem pintá-las.

SÃ
O

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /u/ para trabalhar com as crianças, aumentando o vocabulário delas e revendo
conteúdos, como isolamento de sons iniciais e finais, identificação de aliterações, dentre outros.
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Orientações metodológicas
FAMÍLIA ACHA OVO DE URUBU
Atividade 1 - O gênero do texto a ser trabalhado agora é
1. Leia com a turma.
o jornalístico, com o objetivo de informar sobre um fato ocorFAMÍLIA ACHA OVO DE URUBU, COLOCA PARA GALINHA
rido. O texto foi retirado da internet, por isso não apresenta
CHOCAR E CRIA A AVE COMO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM
as características de um texto impresso em jornal. Pergunte
MATO GROSSO
O ANIMAL VIVE LIVRE, SE ALIMENTA DE
às crianças de que assunto elas imaginam que o texto trata.
CARNE CRUA E PASSA O DIA NA CASA DA
O que elas acham que o texto informará a respeito do animal
FAMÍLIA. JÁ NO FIM DA TARDE, PROCURA
UM LUGAR ALTO PARA DORMIR.
ilustrado, o urubu? Será que esse texto terá rimas? Ele tem
as características de um poema? Será um texto informativo?
Pergunte como elas descobriram essas informações. Em seguida, leia o texto e verifique se as hipóteses levantadas pela
2. Vamos imaginar?
turma se confirmam ou não.
Imagine que seus braços são as asas de um URUBU. Imite
o voo do URUBU, enquanto você fala o som da letra U U U
U U U.
Atividade 2 - Hora de imaginar e associar um movimento ao som da última vogal apresentada, /u/. Peça que as
crianças movimentem seus braços como um urubu voando
e pronunciem o som da letra U. Aproveite para realizar os
cinco movimentos associados às vogais e aos seus sons,
82
relembrando e finalizando a apresentação das vogais.
Página 82
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores
conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; e (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
31/10/2018 20H48 ATUALIZADO HÁ 4 MESES
POR G1 MT

DISPONÍVEL EM: <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2018/10/31/familia-acha-ovode-urubu-coloca-para-galinha-chocar-e-cria-a-ave-como-animal-de-estimacao-em-mt.
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Orientações metodológicas
Atividade 3 - Agora trabalharemos uma atividade para
UMA FAMÍLIA ACHOU UM OVO DE
verificar a compreensão que as crianças tiveram da notícia.
Leia a notícia com elas mais uma vez, pedindo que identifiquem as informações apresentadas nela com as seguintes
perguntas: o texto fala onde aconteceu o fato? Que fato foi
X URUBU
GALINHA
PATA
apresentado na notícia? O texto fala que animal chocou o
O ANIMAL QUE CHOCOU O OVO FOI A
ovo do urubu? O texto fala onde o urubu costuma dormir?
Se as crianças conseguirem responder a essas questões,
passe à resolução da atividade. Se não conseguirem, releia
o texto para que elas, escutando-o novamente, localizem as
X
PATA
URUBU
GALINHA
informações. Leia uma afirmativa de cada vez, esperando
que todas as crianças assinalem a resposta que a completa,
COMO O URUBU PASSA O DIA?
tornando-a uma sentença verdadeira, para passar à próxima
questão. Dessa forma, a atividade será realizada de forma
coletiva, mas garantindo a verificação de como cada aluno
X COM A FAMÍLIA
VOANDO
DORMINDO
responde a cada pergunta.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
83
aprendizagem
e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) ExPágina 83
pressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Ilustrações: Geraldo Fernandes
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3. Pinte o quadro com a resposta de cada pergunta.
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Lie Nobusa

4. Leia com a turma.
OS SONS DAS LETRAS

A GENTE PODE BRINCAR
COM OS SONS DAS LETRAS TAMBÉM.
BRINCAR DE COMBINAR
OS SONS QUE AS LETRAS TÊM.
AS AUTORAS

5. Fale o som de cada letra.

A

E

I

O

U

/a/, /e/, /i/, /o/, /u/.
Leia com a turma palavras que podemos formar ao unir
esses sons.

EU!

AI!

UI!

EI!

Ilustrações: Geraldo Fernandes
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AU!

6. Converse com seus colegas, usando palavras formadas ao
unir os sons das letras A, E, I, O, U. RESPOSTA PESSOAL.

84
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Orientações metodológicas
Atividade 4 - Continuando o trabalho com as vogais,
daremos início à síntese dos sons, começando pelas vogais
orais, utilizando palavras do vocabulário das crianças. Aqui
também as palavras podem ser associadas a gestos de fácil
identificação pelas crianças. Leia o poema e pergunte a elas
se já pensaram em brincar com os sons das letras. De que
jeito? Explique-lhes que é possível brincar unindo os sons
das letras. Diga que agora elas farão isso, unir sons formando palavras.
No videotutorial número 6, “Modelagens de aulas: nomes
e sons das letras”, você encontra orientações para o trabalho
com esse assunto.
Atividade 5 - Peça que as crianças, observando as imagens e pensando nos sons das letras dos balõezinhos, tentem descobrir o que está escrito neles. Ajude-as na leitura
das palavras, se apresentarem dificuldades, escrevendo no
quadro as palavras e mostrando como é realizada a leitura
de cada som e depois a junção deles.
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Atividade 6 - Proponha uma espécie de dramatização em que as crianças utilizem as palavras formadas por encontros vocálicos. Uma sugestão é escrever as palavras na lousa e pedir a uma criança
de cada vez que encene uma palavra escolhida para o restante da turma adivinhar qual é, mostrando a
palavra escrita na lousa.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
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Orientações metodológicas
7. Agora você vai unir os sons das letras e formar palavras.
Atividade 7 - Esta atividade é para praticar a síntese de
Depois, ligue as palavras às cenas relacionadas a elas.
fonemas, ou seja, juntar sons para formar palavras. SugeriA
E
I
O
U
mos que seja realizada de forma coletiva, para maior aproA-U
veitamento das crianças e melhor condução por parte do
professor. Primeiramente peça que as crianças digam em voz
alta os sons das vogais em destaque. Explique-lhes que, ao
E-I
juntar as letras, podemos formar palavras. Comece mostrando as primeiras letras da atividade (A-U), pergunte o som de
cada uma. Em seguida, peça às crianças que escrevam, na
E-U
linha abaixo, as letras juntas (AU). Escreva a palavra também
na lousa, e explique que você formou uma palavra. Peça que
leiam a palavra que escreveram, falando os sons das letras
U-I
de maneira “emendada”. Certifique-se de que as crianças
conseguiram perceber que palavra foi formada. Repita o procedimento com as outras letras, e verifique se compreendeA-I
ram o que cada palavra significa para depois, na etapa final
da atividade, relacionarem-na à imagem correta.
85
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizaPágina 85
gem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
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Esvetleishaya /Dreamstime.com

Orientações metodológicas
Atividade 1 - A vaca é um animal conhecido pelas crianVACA
ças, muito comum em ambientes mais rurais. Explore a ima1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
primeira letra do nome VACA.
gem, perguntando se as crianças já viram uma vaca de perto,
se sabem de que ela se alimenta e outras características que
mencionarem. Depois da habitual introdução da imagem,
peça que as crianças localizem o nome do animal, apontando
a letra inicial da palavra VACA. Ensine a elas que esta letra se
chama V. Mostre a elas como é escrita a letra V, escrevendo
a palavra VACA na lousa. Posteriormente ao trabalho com
VACA
o nome da letra, ensine o som que a letra representa, /v/.
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
Agora é só pedir que elas façam o traçado da letra no livro.
escreve a letra V. Depois, use um lápis e cubra a letra V.
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
Atividade 2 - Trabalharemos aqui com o som inicial /v/.
com o mesmo som.
Como realizado em outras atividades coletivas, leia os enunciados e espere que todas as crianças pintem a resposta,
para passar à próxima questão.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
86
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,
Página 86
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea),
de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus
nomes iniciados pelo som /v/ para trabalhar com as crianças. Ampliando o trabalho com o cartão, peça
a elas que, por exemplo, façam frases oralmente empregando os nomes das figuras.
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3. Observe os quadros e conte para turma o que está
acontecendo em cada cena. RESPOSTA PESSOAL.
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4. Numere a história na ordem dos acontecimentos.

O começo da história está marcado com o número 1.
Continue escrevendo os números 2, 3 ou 4 nos círculos, de
acordo com os acontecimentos da história.

5. Conte a história para a turma.
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Orientações metodológicas
Atividade 3 - Aqui continuaremos o trabalho com a linguagem, ao compreender as imagens e descrevê-las. Ao
estabelecer a relação sequencial entre as imagens, trabalharemos tanto no campo da matemática (sequência temporal:
antes, durante, depois; primeiro, segundo, terceiro e quarto),
como com os conhecimentos de mundo, pensando sobre as
propriedades dos objetos. A exploração da atividade deve
ser o mais rica possível.
Comece pela exploração da página como um todo. Pergunte às crianças o que o menino está fazendo, que objetos
ela está usando... Questione se as imagens mostram uma
ordem dos acontecimentos, espera-se que as crianças concluam que a ordem das imagens não está correta. Pergunte
então o que aconteceu primeiro, o que veio em segundo
lugar, em terceiro e o que aconteceu por último.
Atividade 4 - Explique à turma que os círculos em branco servirão para que elas continuem numerando de acordo
com a ordem do que aconteceu. Comece narrando os acon-
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EN
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tecimentos na ordem, com a ajuda das crianças: primeiro o menino pegou o papel e o dobrou. Depois
deixe que elas continuem descrevendo as cenas, ordenando os fatos e escrevendo os números corretamente.
Atividade 5 - As crianças deverão ter a sequência temporal dos acontecimentos organizada mentalmente para contar a história. Peça que incluam detalhes, descrevendo onde as crianças estavam, como
era o ambiente, qual era a brincadeira escolhida pelas crianças, que objetos elas usaram, o que saiu
diferente do planejado para a brincadeira. Não deixe de abordar o acidente que aconteceu, o aviãozinho
caiu no rosto de uma criança. Qual foi a reação do menino que havia jogado o aviãozinho? Como devemos agir em situação parecida com esta? Peça às crianças que façam o reconto da história, incluindo o
maior número de detalhes, desenvolvendo o vocabulário e as habilidades de comunicação.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com
crianças e adultos; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão;
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com
função social significativa; e (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Para continuarmos a trabalhar com nomes
WOMBAT
de animais, respeitando o campo semântico, incluímos um
1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
primeira letra do nome WOMBAT.
animal que é pouco conhecido no Brasil, o wombat. O nome
do animal tem origem na língua inglesa e deve ser pronunciado com o som de /v/: “vombate”. A fim de ampliar seus
conhecimentos e das crianças, colocamos mais informações
WOMBAT
sobre ele na seção PARA SABER MAIS. Explore a imagem do
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra W. Depois, use um lápis e cubra a letra W.
animal. Pergunte: esse animal se parece com algum outro
2. Escolha uma cor para colorir no alfabeto as letras que
que você conhece? Com que outro ou outros animais ele
formam o nome WOMBAT.
SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.
se parece? Qual será a sua alimentação? O que os levou
a pensar assim? Forneça às crianças as informações detaA B C D E F G
lhadas sobre o animal que você aprendeu na seção PARA
H I J K L M N
SABER MAIS. Explore outras características que as crianças
mencionarem. Depois disso, peça que elas localizem o nome
O P Q R S T U
WOMBAT no livro, apontando a letra inicial da palavra W.
V W X Y Z
Ensine a elas que esta letra se chama W e que não é muito
3. Agora, fale com a turma o som de cada letra do nome WOMBAT.
comum vê-la em nomes de objetos, frutas e animais, pois foi
88
incorporada ao nosso alfabeto bastante tempo depois das
Página 88
outras letras. Diga às crianças que a letra W é muito comum
em nomes próprios, ou seja, nomes de pessoas (como Wagner, Wander), e de produtos cujos nomes vêm de outras línguas, como o inglês. Mostre a elas como é
escrita a letra W, escrevendo a palavra WOMBAT na lousa. Posteriormente ao trabalho com o nome da
letra, ensine que, nessa palavra, a letra representa o som /v/. Não se esqueça de realizar os movimentos
no ar, mostrando o traçado da letra, antes de pedir que elas cubram o traçado no livro.
Atividade 2 - Trabalharemos aqui com as letras da palavra WOMBAT. Peça que todas as crianças
pintem no alfabeto as letras da palavra.
Atividade 3 - Peça que as crianças falem, um a um, os sons que formam a palavra.
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/v/, /o/, /m/, /b/, /a/, /t/.
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Para saber mais
O wombat é chamado de fascólomo em Portugal. Ele tem dentes da frente semelhantes aos dos
roedores e garras resistentes, sendo capaz de cavar tocas. Alimenta-se de ervas, raízes e cascas de árvores. É um animal marsupial, ou seja, carrega seu filhote em uma espécie de bolsa. Diferente de outros
marsupiais, sua bolsa é aberta atrás, para que não caia terra em seu filhote enquanto cava. Não é um
animal pequeno, pode ter cerca de 1 m de comprimento. É originário da Austrália.
Em muitos nomes próprios adotados no Brasil, a letra W apresenta som de U, como em Willian, Wanderson (também pode ser pronunciado como Vanderson), Wesley, Wellington. Se houver alguma criança
com nome começado com W com som de U, ou se alguma criança mencionar essa questão, é importante
dizer que a letra pode, sim, apresentar esse som /u/. Na palavra kiwi, por exemplo, o W apresenta som
de U.

EN

Atividade complementar
Aproveite para revisar o trabalho com letras e sons. Peça que as crianças falem os sons das letras que
não foram pintadas. Peça que falem palavras iniciadas com cada letra, orientando-se pelo som da letra.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

A

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Inicie a exploração da atividade pela imaXARÉU
gem. Qual é o animal mostrado? As crianças dirão que é um
1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
primeira letra do nome XARÉU.
peixe. Confirme a resposta, acrescentando as informações de
que é um peixe de água salgada, chamado xaréu. Peça que
as crianças descrevam as características dele, como sua cor,
tamanho e formato da cauda. Após trabalhar com a imagem
XARÉU
e a relação desta com a apresentação de uma nova letra,
inicial do nome xaréu, peça que a turma localize o nome do
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra X. Depois, use um lápis e cubra a letra X.
animal no livro e o circulem. Em sequência, escreva a palavra
2. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que começam
XARÉU na lousa, e circule a letra inicial, dizendo às crianças
com o mesmo som.
que aquela é a letra X. Fale para as crianças como é o som
que a letra X representa, som inicial de XARÉU. Pergunte se
elas conseguem dizer outras palavras que comecem com
esse som, ou tenham no seu interior esse som. Ajude-as a
destacá-lo na pronúncia das palavras. Sugestões de pala3. Xaréu é um peixe que vive no mar. Faça um desenho
colorido do mar com muitos peixinhos, em folha separada.
vras: xícara, xale, xixi, mexerica, mexer, puxar, abacaxi, xerife.
No trabalho oral com sons, vale usar palavras como: chuva,
89
chapéu, chocalho, pois têm o som /ch/.
Página 89
Atividade 2 - Fale com as crianças os nomes das figuras.
Depois de dizer os nomes, destacando o som inicial, peça que elas identifiquem a letra inicial de cada
uma das palavras e falem seu som. Por último, devem circular somente as palavras que têm o primeiro
som igual.
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Atividade 3 - Promovendo mais uma vez a interdisciplinaridade com os conhecimentos sobre o mundo natural, aproveitando o trabalho com o peixe marinho xaréu, vamos explorar e ampliar o trabalho com
o ambiente aquático marinho. Converse com as crianças, antes de pedir que elas desenhem. Converse
sobre o ambiente marinho, os tipos de animais encontrados lá, as características desses animais etc. Fale
sobre outros seres vivos que habitam esse tipo de ambiente como estrelas-do-mar, cavalos-marinhos,
peixes diversos, grandes peixes como tubarões e animais como baleias e golfinhos (que não são peixes). Depois da conversa, forneça materiais adequados e diversificados para as produções das crianças.
Organize uma exposição com os desenhos posteriormente.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com outras palavras iniciadas como som
da letra X, como na palavra XARÉU, para trabalhar com as crianças, fixando o trabalho com esse som.
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Para saber mais
O som do X, como na palavra xícara, pode ser encontrado também em palavras iniciadas pelo dígrafo
CH. Para o trabalho oral, aceite se as crianças associarem a esse som palavras com CH como chuva,
chave, chuteira, pois o fonema é o mesmo. Porém, não trabalhe a escrita dessas palavras por enquanto.
O trabalho com as questões ortográficas tem relação com etimologia (origem e evolução das palavras)
e deve ser realizado somente após as crianças serem alfabetizadas.
O peixe xaréu pode ser encontrado no litoral do Nordeste do Brasil. Tem um tom cinza azulado, com
nuances prata e douradas. Um animal destes, quando adulto, pode chegar a 1,5 metro de comprimento
total, e a 25 quilos. Em geral, vive em pequenos cardumes, de três a dez indivíduos.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Para continuarmos a trabalhar com nomes
YAK
de animais, respeitando o campo semântico, incluímos ou1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
primeira letra do nome YAK.
tro animal pouco conhecido no Brasil, o yak. O animal tem
origem na região do Himalaia, ao sul da Ásia Central. A fim
de ampliar seus conhecimentos e das crianças, colocamos
mais informações sobre ele na seção PARA SABER MAIS.
Explore a imagem do animal. Pergunte: esse animal se parece com algum outro que você conhece? Com que outro ou
YAK
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
outros animais ele se parece? Qual será sua alimentação?
escreve a letra Y. Depois, use um lápis e cubra a letra Y.
O que os levou a pensar assim? Forneça às crianças as in2. Fale os nomes das figuras.
formações detalhadas sobre o animal que você aprendeu
na seção PARA SABER MAIS. Explore outras características
que as crianças mencionarem. Depois disso, peça que elas
YOGA
YAKISOBA
YORKSHIRE
localizem o nome YAK no livro, apontando a letra inicial da
3. Circule a primeira letra dos nomes das figuras.
palavra, Y. Ensine a elas que esta letra se chama Y e que não
I
T
Y
V
é muito comum vê-la em nomes de objetos, frutas e animais,
Agora, fale com a turma o som dessa letra. /i/.
pois foi incorporada a nosso alfabeto bastante tempo depois
90
das outras letras. Diga às crianças que a letra Y é muito coPágina 90
mum em nomes de pessoas e marcas de produtos. Mostre a
elas como é escrita a letra Y, escrevendo-a na lousa. Posteriormente ao trabalho com o nome da letra, ensine que, nessa palavra, a letra representa o som /i/, tal
como o da vogal I. Não se esqueça de realizar os movimentos no ar, mostrando o traçado da letra, antes
de pedir que elas escrevam a letra no livro.
Atividade 2 - Trabalharemos aqui com a letra inicial Y. Peça que as crianças falem os nomes das
figuras. É provável que elas tenham dificuldade em identificar as figuras, por não serem tão comuns em
seu dia a dia. Fale os nomes e peça que repitam, explique que os significados das palavras se encontram
no glossário.
Atividade 3 - Agora peça que as crianças olhem para as palavras e verifiquem que letra está no
início de cada uma. Após a identificação, peça que circulem a letra. Peça também que digam que som
ela representa e qual é o seu nome.
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Para saber mais
O yak é um animal de rebanho, mas há também outros, de tamanho maior, que são selvagens. Tanto
a fêmea quanto o macho possuem os chifres grandes. Os machos chegam a cerca de 1,8 m de comprimento, as fêmeas são menores, cerca de 1/3 do tamanho dos machos. É um animal herbívoro.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
BNCC: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - A zebra é um animal mais conhecido pelas
ZEBRA
crianças. Converse sobre a imagem e pergunte se elas já vi1. Leia com a turma o nome do animal. Observe a foto e a
primeira letra do nome ZEBRA.
ram um animal como esse. Provavelmente já o tenham visto
em um zoológico. Explore as características do animal, como
as listras em seu corpo. Depois disso, peça que elas localizem o nome do animal, apontando a letra inicial da palavra
ZEBRA. Ensine a elas que esta letra se chama Z, mostre-lhes
como é escrita a letra Z, escrevendo a palavra ZEBRA na
lousa e marcando a letra inicial. Posteriormente ao trabalho
ZEBRA
com o nome da letra, ensine o som que a letra representa.
Com o dedo indicador, faça os movimentos de como se
escreve a letra Z. Depois, use um lápis e cubra a letra Z.
Não se esqueça de realizar os movimentos no ar, mostrando
2. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam
o traçado da letra, antes de pedir que realizem o traçado no
com o mesmo som.
livro. Fale e ouça das crianças outras palavras que tenham
esse som no início ou meio. Exemplos: zangão, zumbido,
zangado, zoológico, vizinha, zelo, beleza, buzina. No trabalho oral para identificação do som /z/ no meio de palavras,
vale usar palavras como: casa, casaco, mesa, vaso, camisa.
91
Atividade 2 - Trabalharemos aqui com a letra inicial da
Página 91
palavra ZEBRA e seu som. Peça que elas falem primeiro os
nomes das figuras, depois o som inicial de cada uma delas, pintando aquelas que comecem com o som
da letra Z.
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Para saber mais
O som da letra Z também pode ser representado pela letra S, quando está em uma sílaba interna da
palavra, como em CASA. Ainda pode ser representado pela letra X, em sílabas internas, como no caso da
palavra EXERCÍCIO. Para o trabalho oral, aceite se as crianças associarem ao som da letra Z palavras com
S como CASA, COISA, ROSA, MESA, pois o fonema é o mesmo. Porém, não trabalhe a escrita dessas
palavras por enquanto. O trabalho com as questões ortográficas tem relação com convenções de escrita,
algumas ligadas à etimologia (origem e evolução das palavras) e deve ser realizado somente após as
crianças serem alfabetizadas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03CG05) Coordenar
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Atividade complementar
No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus nomes iniciados pelo som /Z/ para trabalhar esse som inicial com as crianças, aumentando o vocabulário
delas e fixando o trabalho com esse som em início de palavras.
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - A seção APRENDENDO MAIS é retomaOS ANIMAIS
da aqui para trabalhar com os ambientes onde os animais
Os animais vivem no mar, no rio, na terra, no ar. Encontramos
vivem. Conciliaremos o trabalho com o desenvolvimento da
animais em todo lugar.
coordenação motora fina, apresentando traçados para que
1. Leve cada animal até o seu lugar de viver, cobrindo as
linhas.
as crianças façam os movimentos corretos, preparando-as
para a escrita num futuro próximo.
Atividade 2 - Agora que as crianças levaram os animais
ao ambiente onde vivem, ao seguir o traçado, converse sobre
os animais e os ambientes da atividade anterior. Quais características dos animais facilitam sua vida nesses ambientes?
Fale sobre características como: a presença de caudas ou
nadadeiras em animais aquáticos; a cauda longa dos macacos, que permite que eles se locomovam melhor nas árvores;
as patas compridas do lobo-guará, que permite que ele corra
com velocidade; o bico alongado do tucano, auxiliando-o em
2. Fale para a turma como é o ambiente em que cada animal
sua alimentação.
vive.
92
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03CG05) CoPágina 92
ordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão; e (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações,
para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.
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Para saber mais
O bico do tucano tem também a função de refrescar seu corpo. Pesquisadores brasileiros e canadenses descobriram recentemente que o bico grande dessa ave é usado para trocar calor com o ambiente,
ou seja, serve para regular a temperatura como uma janela térmica. O estudo foi feito por muitos anos
com o tucano-toco. Para obter mais informações, acesse o endereço: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/133224/por-que-o-tucano-tem-o-bico-tao-grande/>. Acesso em: set. 2020.
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VAMOS BRINCAR?

1. Conte para a turma o que está acontecendo na cena.

2. Escreva os nomes dos animais numerados de 1 a 6.
Eu já comecei.

1 CAVALO

4 _________________________
SAPO

2

5 _________________________
PATO

GATO
___________________

3 ___________________
ABELHA

6

_________________________
MACACO

3. Agora, termine de pintar a cena. Faça um colorido bem bonito.
4. Brinque com sua turma de imitar o movimento dos animais.
93
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Nesta atividade, trabalharemos com uma
cena em que a interação das pessoas com os elementos
naturais de um ambiente como ar, animais, plantas e água
precisa ser enfatizada. Peça que as crianças descrevam a
cena com riqueza de detalhes, falando o que cada uma das
pessoas está fazendo; como as crianças, através de suas
brincadeiras, interagem com o ambiente, com as pessoas
e com os animais... Por último, questione o que as crianças
pensam sobre como as pessoas da cena parecem estar se
sentindo no ambiente.
Atividade 2 - A fim de conhecer as hipóteses das crianças com relação à escrita, elas realizarão uma atividade de
escrita. Peça que elas identifiquem os animais numerados na
ilustração, e depois escrevam os nomes na linha numerada
correspondente, fazendo, assim, uma revisão de tudo que já
foi apresentado em relação às letras e seus sons. Elas poderão testar a síntese de alguns sons também. Lembramos
que, por se tratar de escrita emergente, a fim de conhecer
suas hipóteses, não deverão ser usadas palavras como certo
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ou errado, em relação à escrita emergente.
Atividade 3 - Atividades artísticas como esta são muito importantes para que as crianças não só desenvolvam a coordenação motora fina, mas desenvolvam o senso estético também. Peça que as crianças
pensem como são as cores dos animais, das plantas, do gramado e de outros elementos em locais como
o representado na imagem, e pintem adequadamente.
Atividade 4 - Leve as crianças para um lugar com mais espaço, fora da sala de aula, para que elas
possam se expressar e brincar, reproduzindo os movimentos que os animais fazem para se locomover,
se alimentar, ou mesmo brincar. Dirija a brincadeira com perguntas e comandos como: você sabe andar
como um gatinho? Agora é hora de coçar a barriga ou a cabeça como um macaquinho. Vamos saltitar
como um canguru? Quero ver vocês mexendo os braços como se fossem uma ave batendo as asas.
Vamos nos locomover bem devagar, como uma tartaruga? Deixe que os alunos também dirijam as brincadeiras com sugestões de bichos e seus movimentos.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações; (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música;
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; (EI03CG03) Criar movimentos,
gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música;
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; e
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.
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QUAL É A PALAVRA?

1. Observe as fotos e fale para a turma os nomes das figuras
ilustradas. TEMPERO, UVA, SAL, XAMPU, VELA,
WALTER, ZECA, YEDA.

2. Agora, ligue cada figura à primeira letra do nome dela.
TEMPERO

/t/.

UVA

SAL

/u/.

/s/.

XAMPU

VELA

/ch/.

/v/.

imagens: Pixabay.com

S T U V W X Y Z

WALTER /v/.

ZECA /z/.

YEDA /i/.

3. Agora, junto com a turma, fale o primeiro som de cada palavra.
94
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WALTER FOI AO SUPERMERCADO COM ZECA, SEU PAI, E
YEDA, SUA IRMÃ.

Orientações metodológicas
Atividade 1 - O objetivo das atividades desta página é
retomar o conteúdo sobre as letras e fazer uma avaliação
durante o processo. Veja se as crianças identificam as letras
que foram apresentadas no capítulo 3. Após ler a frase de
contextualização da atividade, peça que as crianças falem os
nomes das figuras.
Atividade 2 - Peça agora que falem novamente os nomes das figuras e localizem, uma a uma, a letra inicial de
cada um, ligando-o à palavra.
Atividade 3 - Numa última etapa, as crianças deverão
falar os sons de cada letra. Divida a turma em duas partes,
uma parte fala o nome da letra, a outra fala o som. Depois
inverta os lados e realize a mesma atividade.
Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

DI

M

Página 94

APRENDENDO MAIS

CENA 2

CUIDANDO DO AMBIENTE
OS ANIMAIS, AS PLANTAS, A ÁGUA FAZEM PARTE DO
AMBIENTE. AS CRIANÇAS ESTÃO APRENDENDO COMO
AJUDAR A CUIDAR DO AMBIENTE.

1. Pinte, em cada situação ilustrada, a cena em que as

crianças agiram de maneira correta com o ambiente.

A

CENA 1

Geraldo Fernandes

Geraldo Fernandes

TO
R

CENA 3

95
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Orientações metodológicas para as páginas 95 e 96
Seção APRENDENDO MAIS: continuando o trabalho sobre a relação das crianças com o ambiente em
que vivem, falaremos sobre o cuidado com os recursos que temos à nossa disposição como a água e a
energia elétrica, e a destinação correta dos resíduos que produzimos.
Antes de ler o enunciado para as crianças, converse sobre cada uma das cenas, conduzindo-as na
identificação da sequência que mostra um cuidado com os recursos ambientais. Sugerimos as seguintes
questões para cada uma das cenas:
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Cena 1 - O que as crianças estão fazendo? As crianças saíram da sala? O que devemos fazer em
relação à televisão, quando não estivermos mais assistindo-a? Pinte a cena que mostra como a televisão
deve ficar, quando ninguém estiver assistindo-a, para não desperdiçar energia elétrica.
Cena 2 - O que o menino está fazendo? Quando devemos lavar nossas mãos? O que o menino está
utilizando para lavar sua mão? Enquanto lavamos nossa mão, devemos deixar a torneira aberta ou fechada? Por quê? E quando terminamos de lavar as mãos? Como a torneira deve ficar? Pinte a cena que
mostra como a torneira deve ficar, quando terminarmos de utilizá-la, para não desperdiçar água.
Cena 3 - O que a cena mostra? A casca da banana foi jogada no local correto? O que pode acontecer se a casca de banana ficar no chão? Converse com as crianças sobre vários problemas que podem
ser ocasionados, caso a casca continue no chão. Primeiro fale sobre o risco de acidente que as cascas,
principalmente de banana, trazem às pessoas que transitam no ambiente. Depois, fale que animais
causadores de doenças, como ratos e baratas, são atraídos por restos de alimentos, tornando-se um
problema para o ambiente. A seguir, pergunte: o que a menina pode fazer para manter o ambiente limpo? Esperamos que as crianças falem que a atitude correta é recolher a casca e jogá-la na lixeira mais
próxima. Diga às crianças que, após pegar em restos de alimentos ou outros resíduos, devem lavar as
mãos imediatamente.
Aproveite a conversa para ensinar as cores adequadas das lixeiras destinadas a recolher o lixo reciclável.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado
a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão.

Dmitry Rogatnev/Dreamstime.com
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Para saber mais
Há uma convenção para as cores das lixeiras que recolhem material reciclável, veja:
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Orientações metodológicas
O glossário deve ser trabalhado ao longo do capítulo. Ao
passar por essa página, converse com as crianças sobre sua
importância, pois ela explica e mostra a imagem de palavras
que elas desconhecem, ajudando-as a aprender novas palavras. O objetivo do glossário é promover a ampliação do
vocabulário das crianças e, assim, melhorar sua expressão
verbal.
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O

Pixabay.com

GLOSSÁRIO

Topntp | Dreamstime.com

Ambiente: meio, lugar em
que se vive.

Chocar: cobrir e aquecer os ovos
para que o filhote se desenvolva.

Pixabay.com

Yoga: uma atividade realizada
com o corpo que envolve
movimentos e a respiração.

EN

Pixabay.com

Pixabay.com

Topntp | Dreamstime.com

Yakisoba: alimento preparado com
macarrão, legumes e um molho
de soja, apreciado no Brasil e em
países como Japão e China.

Yorkshire: raça de cachorros.

97

ED
I

TO
R

A

DI

M

Página 97

128

Conclusão do capítulo 3

EN

SÃ
O

Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em
subtítulos, como nos capítulos 1 e 2: Consciência fonológica e fonêmica; Conhecimento alfabético;
Compreensão oral de imagens e textos; Expressão por meio de desenhos, pinturas, construções; Desenvolvimento do vocabulário; Conhecimentos de mundo natural e social. Aqui apontaremos como foi dado prosseguimento do trabalho com esses conteúdos, apontando o que foi trabalhado, o que foi retomado e o que foi consolidado, para que você registre suas observações em relação à
trajetória de cada criança e do grupo, seus avanços, possibilidades e aprendizagens, evidenciando os
progressos ocorridos no período observado e eventuais dificuldades a serem retomadas.
A ficha sugerida pode ser usada para cada criança e para o grupo, permitindo-lhe comparar os resultados, averiguando o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.
No Material Digital do Professor, há sugestões de cartões para a avaliação mais detalhados.

Quanto aos objetivos específicos com
relação à compreensão oral de imagens e textos:

Sim

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

Consegue compreender imagens, descrevendo-as oralmente?

M

Sabe mostrar qual é o sentido e a direção da escrita?

DI

Realiza inferências sobre o conteúdo de textos, a partir da
análise das imagens que fazem referência a eles?
Reconhece a estrutura de gêneros textuais diferentes?
Compreende a função de gênero textual informativo?

A

Consegue ler com o propósito de buscar informações no texto?

Compreende assuntos ou temas tratados em textos de diferentes
gêneros?

TO
R

Quanto aos objetivos específicos em relação ao
desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica:

Sim

Identifica frases e palavras em frases grandes?
Consegue separar e contar palavras de uma frase maior?
Percebe a presença de rimas em textos e identifica as palavras
que rimam?

ED
I

Consegue compor rimas?

Percebe a presença de aliterações e as identifica?
Percebe as sílabas como pedaços das palavras? Consegue
identificá-las?
Consegue contar sílabas de palavras corretamente?

129

SÃ
O

Trabalha com sons iniciais e finais das palavras?
Reconhece a palavra formada por dois sons de vogais?
Reconhece os sons que formam uma palavra?
Consegue contar quantos sons formam uma palavra?
Estabelece relação letra-som de A até Z?

Sim

Parcialmente

Não

EN

Quanto aos objetivos específicos
em relação ao conhecimento alfabético:

M

Reconhece as letras de A a Z em sua representação gráfica
(bastão)?
Associa as letras de A a Z à sua realização fonológica
dominante?
Consegue traçar as letras de A a Z, observando os movimentos
de escrita corretamente (formato bastão)?
Reconhece que a letra H não possui valor sonoro?

DI

Em relação aos objetivos específicos associados
à expressão oral ou por meio de produções como
desenhos, pinturas, construções e escrita emergente:

Demonstra atitudes de interação, de colaboração e de troca de
experiências em grupos, dialogando nos momentos apropriados?

A

Sabe ouvir e respeita a fala dos colegas?
Procura se expressar de outras formas além da linguagem oral?

TO
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Mostra evolução na escrita emergente?
Varia a utilização de letras na escrita?

Estimula a cooperação entre colegas e familiares?

ED
I

Manuseia de forma correta o lápis e a tesoura, em todas as
atividades propostas com esses materiais?
Consegue narrar fatos de sua vida pessoal, demonstrando
noções de sequência temporal?
Consegue identificar a sequência temporal em histórias e
organizá-las a partir de imagens?
Consegue compor narrativas através de imagens?
Consegue representar ou encenar fatos, usando mímica e outra
linguagem não verbal?
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Sim

Parcialmente

Não

Em relação aos objetivos específicos
associados à ampliação do vocabulário:

SÃ
O

Reconta histórias a partir de relatos de terceiros?

Sim

Busca novas palavras para se expressar verbalmente e fazer-se
compreendido?
Demonstra interesse em saber significados de palavras novas?

EN

Utiliza as informações do glossário para melhor compreensão do
que está sendo lido e falado?
Interessa-se em adquirir novos conhecimentos a respeito dos
temas tratados no livro?

Parcialmente

Não

Incorpora palavras novas em sua fala de forma adequada?

Em relação aos objetivos específicos
associados aos conhecimentos do mundo natural e social:

Parcialmente

Não

M

Conhece nomes de animais mais conhecidos?

Sim

DI

Demonstra conhecer informações sobre animais, como
características, alimentação e ambiente onde vivem?
Reconhece a necessidade de cuidar e preservar os recursos que
o ambiente lhe oferece?
Demonstra atitudes de cuidado para com o ambiente em que vive?

A

Nesta proposta de avaliação, vamos considerar, também, os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, as evoluções observadas no período, informando como o aluno tem avançado nesses aspectos.

TO
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Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
Verifique se cada aluno consegue:

Campo de experiências
“O EU, O OUTRO E O NÓS”

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

ED
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(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

Campo de experiências
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.

131

Campo de experiências
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

SÃ
O

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Sim

EN

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Parcialmente

Campo de experiências
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

Sim

Não

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

TO
R

A

DI

M

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções,
criando rimas, aliterações e ritmos.
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de
reconto escrito, tendo o professor como escriba.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função social
significativa.
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias
de observação gráfica e/ou de leitura.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

Campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

ED
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(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para
responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua
conservação.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência.
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UNIDADE 2

NO MUNDO DA

EN

Dawidson França

MATEMÁTICA

99

98
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M
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UNIDADE 2: NO MUNDO DA MATEMÁTICA

TO
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A

DI

Explore os títulos do índice e veja que ideias as crianças possuem sobre os assuntos que serão estudados nesta unidade.
Desde bem pequenas as crianças participam de várias situações que envolvem números, relações de
quantidade, noções espaciais, grandezas e medidas. A observação e o convívio com situações do dia a
dia, como compras, a soma dos brinquedos que possuem, os pontos obtidos em um jogo, os horários
familiares e pessoais (hora do banho, de escovar os dentes, de assistir televisão, de dormir), e as relações que conseguem estabelecer (dentro/fora, longe/ perto etc.) transformam-se em objetos de estudo
que servirão de referência para as primeiras sistematizações em Matemática.
Sistematizar conceitos em linguagem matemática não é a finalidade do trabalho com crianças da
Educação Infantil. Entende-se que a vivência, atividades exploratórias e a manipulação de material, bem
como o desenvolvimento do pensamento lógico, devem ser os objetivos do trabalho nesta etapa, constituindo-se na preparação para os conhecimentos matemáticos futuros.

Introdução
Capítulo 4 - Espaço, forma e ideia de quantidade

ED
I

Este capítulo é composto de três subtítulos que abordam conteúdos diferentes de numeracia e de
mundo natural e social, de forma contextualizada e estabelecendo relações entre si. São eles: Noção
de localização espacial; Formas e mais formas; e Ideia de quantidade. Também serão abordados temas
relacionados ao mundo natural e social destacados na seção APRENDENDO MAIS: As escolas; Meus
colegas de turma; e Hábitos de higiene.
Espera-se que, por meio de jogos, brincadeiras e atividades que exploram o espaço escolar e diferentes situações desse mesmo contexto e do seu entorno, a criança amplie o vocabulário matemático
básico relacionado à percepção espacial. São propostas atividades que permitem às crianças: localizar
objetos e pessoas de acordo com a posição que ocupam no espaço (dentro/fora, perto/longe, embaixo/
em cima; entre/ao lado, atrás/na frente); identificar e comparar quantidades até nove elementos (mais/
menos); e classificar objetos de acordo com os conceitos trabalhados.
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Inicialmente, serão exploradas as noções de localização espacial; a seguir, algumas formas geométricas mais comuns tanto as tridimensionais (conhecidas como espaciais ou sólidos geométricos), quanto
as planas, como quadrado, retângulo, triângulo e círculo; e, ao final, a ideia de quantidade.
Atenção! As atividades do livro do aluno devem ser realizadas somente depois das atividades preparatórias sugeridas nas orientações metodológicas.

EN

A abertura de cada capítulo traz a seção UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?. Esta objetiva
apresentar questões relativas aos conteúdos abordados no capítulo a fim de resgatar os conhecimentos
que os alunos já possuem e estabelecer nexos com aqueles a serem adquiridos. Para tanto, antes de
apresentarmos os objetivos pedagógicos, gostaríamos de salientar que em todos os capítulos dedicados
à numeracia foram listados objetivos gerais relacionados à primeira página acompanhando a atividade
exploratória. Os objetivos pedagógicos, relativos ao que se pretende alcançar junto aos alunos, foram
listados por subtítulos, assim como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos pela
BNCC referentes a crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
Objetivos gerais do capítulo 4

M

• Apresentar e explorar com as crianças a noção numérica de quantidades até nove;
• Sondar e ampliar junto às crianças os conceitos de espaço e forma;
• Verificar e ampliar palavras e expressões relacionadas ao vocabulário matemático básico;
• Sondar e ampliar as noções relativas aos símbolos numéricos associadas à ideia de quantidade.

SUBTÍTULO: NOÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL

TO
R

A

DI

Para melhor compreensão desses conceitos de noções de localização, posicionamento e espacialidade, é importante que as crianças percebam que a posição de um objeto é sempre dada em relação
a outro objeto e ao observador. O aluno, por exemplo, pode colocar um lápis atrás do estojo que está
em cima de sua mesa escolar. O observador, em tal situação, é o próprio aluno. Estimule e proponha
questionamentos para que as crianças atentem a esses aspectos.
O principal objetivo deste subtítulo é ampliar conhecimentos acerca das noções espaciais. Propomos,
assim, atividades que permitam às crianças desenvolver sua percepção em relação à localização e posição espacial, trabalhando noções como dentro/fora; atrás/na frente; do lado; em cima/embaixo; longe/
perto; entre outras. De maneira integrada são abordadas as formas e a ideia de quantidade, objetos de
estudo nos próximos subtítulos.
Objetivos específicos

ED
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• Reconhecer palavras e expressões relacionadas com a linguagem matemática;
• Compreender o significado de símbolo como a representação de uma ideia;
• Identificar o primeiro e o último em uma sequência;
• Identificar e localizar posições intermediárias como “entre”, “antes” e “depois”;
• Localizar posições como “primeiro”, “último”, “de frente”/”de costas”;
• Reconhecer e identificar a “mesma posição”, “ao lado”, “em cima”/”embaixo”;
• Reconhecer diferentes posições como: “mais perto”, “mais longe”, “ao lado”, “em cima”/“embaixo”;
• Comunicar quantidades oralmente, realizando registros não convencionais e/ou notação numérica.

SUBTÍTULO: FORMAS E MAIS FORMAS

Um sólido geométrico possui três dimensões: altura, largura e comprimento. Há vários objetos do
cotidiano do aluno que lembram sólidos geométricos. Já nas figuras planas, todos os seus pontos devem
situar-se em um mesmo plano. Os alunos podem perceber que determinado lado de um sólido pode
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lembrar uma figura plana. Saber o nome correto dos sólidos é importante, mas apenas quando há necessidade real. Para resolver um problema, por exemplo, pode ser importante para uma criança pedir ao
colega que pegue o cubo e não a caixa quadrada. Nesse caso, o tipo de pista exige a construção de uma
nomenclatura específica para que possa ser mais bem compreendida. Também aqui, foram integrados
conteúdos relativos à ideia de quantidade, a serem trabalhados no próximo subtítulo.
Objetivos específicos

DI

SUBTÍTULO: IDEIA DE QUANTIDADE

M

EN

• Perceber que os objetos do entorno apresentam formas diferentes;
• Investigar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais em objetos do seu dia a dia;
• Identificar superfícies planas em objetos que lembram sólidos geométricos;
• Reconhecer que objetos de forma arredondada rolam com facilidade;
• Reconhecer alguns sólidos geométricos;
• Reconhecer os objetos formados de faces planas como aqueles que não rolam facilmente;
• Identificar detalhes como formas e cores, ao explorar uma imagem;
• Identificar círculo, retângulo, quadrado e triângulo nomeando cada figura;
• Usar a criatividade no trabalho com figuras geométricas planas mais conhecidas, explorando formas;
• Identificar o padrão de cores usado na sequência geométrica;
• Comunicar quantidades oralmente, realizando registros não convencionais e/ou notação numérica;
• Comparar quantidades;
• Estabelecer correspondência um a um em uma contagem.

A

É importante estar atento ao reconhecimento do número como registro gráfico e à ideia de quantidade reconhecida na relação entre as coisas e os objetos. Por isso, é importante também verificar se, além
do reconhecimento da forma gráfica, a criança já consegue perceber que, mesmo espaçando os objetos,
a quantidade continua a mesma. (Sendo capaz de estabelecer a correspondência um a um, não na aparência do fato observado, mas na lógica da situação analisada.) Isso acontecendo, podemos afirmar que
ela compreendeu a ideia de quantidade e que o número não está presente nos objetos ou nas coisas,
mas sim na relação que estabelecemos entre os objetos ou as coisas na situação apresentada.
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Objetivos específicos

• Comunicar quantidades oralmente, realizando registros não convencionais e/ou notação numérica;
• Comparar quantidades;
• Associar quantidades às suas representações;
• Estabelecer correspondência um a um em uma contagem;
• Utilizar a contagem oral em situações do dia a dia.
Neste subtítulo outros objetivos foram trabalhados:

ED
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• Perceber que os fatos acontecem em uma determinada sequência no tempo;
• Reconhecer a necessidade dos hábitos de higiene corporal;
• Relacionar os hábitos de higiene corporal à sua rotina diária;
• Observar as diferenças existentes entre as pessoas em relação à aparência física, às preferências
e ao próprio nome;
• Reconhecer as diferenças, valorizando-as;
• Coletar informações (gravuras) em folhetos e panfletos de produtos de higiene e limpeza;
• Reconhecer o glossário como um elemento auxiliar para conhecer novas palavras e seus significados;
• Utilizar as informações do glossário para melhor compreensão do que está sendo lido e falado.
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CAPÍTULO 4

ESPAÇO, FORMA E IDEIA DE

UM, DOIS, TRÊS E JÁ!
VAMOS COMEÇAR?

Dawidson França

1. Observe a cena e converse com a turma.

2. Responda:
Onde as crianças estão? NA ESCOLA.
Quantas crianças são? 5.
Quantas crianças estão dentro da escola? E quantas
estão fora da escola? DENTRO: 3 CRIANÇAS. FORA: 2 CRIANÇAS.
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QUANTIDADE

Orientações metodológicas
Ressaltamos que os conhecimentos não são abordados
de forma isolada na coleção, portanto, outros campos de
experiências ligados à leitura e escrita e ao mundo natural e
social continuam a ser trabalhados. Para responder às questões propostas nesta página é importante que as crianças já
tenham noção de quantidade até cinco elementos, noções
de dentro/fora e das formas redondo e quadrado, e identifiquem algarismos de 0 a 9 e suas representações gráficas.
Este é um dos momentos para verificar os conhecimentos
que os alunos possuem sobre os assuntos que serão explorados no capítulo. Explore oralmente a cena, utilizando os conceitos desenvolvidos com perguntas como: onde as crianças estão? O que elas estão fazendo? Quantas crianças já chegaram
à escola? Quantas crianças estão dentro da escola? Quantas
crianças estão fora da escola? Qual é o número da escola?
Anote as observações da aprendizagem de cada criança para
compor a avaliação formativa e verificar o progresso da criança
em relação aos conceitos explorados no capítulo.

NOÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL

Orientações metodológicas
Nesta página a atividade proposta trabalha as noções de
dentro, entre e atrás. Você deve trabalhar os conceitos usanCACHORRINHO ESTÁ LATINDO
do situações exploratórias antes de realizar a atividade do livro.
CACHORRINHO ESTÁ LATINDO
LÁ NO FUNDO DO QUINTAL.
Para isso, você pode explorar objetos que estejam exposCALA A BOCA, CACHORRINHO,
DEIXA O MEU BENZINHO ENTRAR.
tos
nas paredes da sala, os objetos das crianças e as próÔ ESQUINDÔ LÊ, LÊ!
Ô ESQUINDÔ LÊ, LÊ, LÁ, LÁ!
prias crianças, dispondo-as em grupo ou fila, entre outros.
Ô ESQUINDÔ LÊ, LÊ!
NÃO SOU EU QUE CAIO LÁ!
No videotutorial número 7, trabalhamos os conceitos de
localização e posicionamento de forma lúdica. Assista-o antes de preparar esta aula.
Escolha quatro crianças e coloque-as uma ao lado da outra. Faça perguntas como: quem está entre (nome da crian2. Observe a cena e pinte com lápis de cor:
ça) e (nome da criança)? Mude as crianças de posição e
O CACHORRINHO QUE ESTÁ NA FRENTE DA CASINHA.
repita a pergunta, acrescentando: e agora? Coloque as crianO CACHORRINHO QUE ESTÁ ENTRE AS CASINHAS.
ças em fila e pergunte quem está atrás e na frente, quem
O CACHORRINHO QUE ESTÁ ATRÁS DA CASINHA.
está entre duas crianças, explorando diferentes arranjos. O
101
mesmo pode ser feito usando a disposição dos móveis da
Página 101
sala entre si e das crianças em relação aos móveis.
Depois que as crianças tiverem praticado a aplicação dos conceitos, oriente-as a abrir o livro nesta
página e realize a atividade de forma conjunta. Explore a letra da música, cante-a com a turma e explore as rimas. Veja se as crianças identificam palavras conhecidas. Converse com elas sobre ter ou não
cachorrinhos em casa e se estes têm sua própria “casinha”; converse também sobre os sinais que eles
dão, quando chega alguém, deixando que elas se manifestem sobre o assunto.
NOÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL
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1. Cante com a turma.

DOMÍNIO PÚBLICO

Geraldo Fernandes

MARROM.

AMARELO.
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PRETO.

136

EN

SÃ
O

A seguir, leia as instruções e dê tempo para que todos peguem o lápis sugerido e realizem o colorido
antes de falar a próxima cor e figura a ser colorida. Oriente as crianças a caprichar no colorido. Verifique
se estão manipulando corretamente os lápis, orientando aquelas que ainda apresentem dificuldade.
Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do professor, de número 7, que acompanha esta coleção.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF06) Produzir
suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; e (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
Orientações metodológicas
Neste momento, as noções trabalhadas são entre, perto, longe, dentro e fora. Também aqui, é importante que
os conceitos sejam trabalhados em situações exploratórias,
antes de se realizar a atividade no livro.
Use o próprio espaço da sala de aula ou escola, para que
as
crianças
possam estabelecer relações de perto e longe;
3. Responda às perguntas desenhando a quantidade de
bolinhas.
dentro
e
fora;
entre objetos; entre as crianças e objetos; enQUANTOS BRINQUEDOS ESTÃO DENTRO DA CAIXA?
tre espaços da própria escola. Faça perguntas como: qual
criança ou crianças estão perto da porta de entrada da sala?
QUANTOS BRINQUEDOS ESTÃO FORA DA CAIXA?
A nossa sala de aula está perto da secretaria ou da cantina?
Fale o nome de uma criança que esteja perto da professora.
4. Desenhe na cena acima:
Fale o nome de uma criança que esteja longe da professora.
UMA FLOR PERTO DE ALINE.
UMA BOLA LONGE DE BERNARDO.
E você, está perto ou longe da porta de entrada? Perto ou
5. Desenhe um balão entre o ursinho e a peteca.
longe de uma janela da sala? Quem está entre uma janela e
outra da sala? São algumas sugestões.
Depois que as crianças tiverem praticado a aplicação dos
102
conceitos, oriente-as a abrir o livro nesta página e realize a
atividade de forma conjunta. Leia as questões propostas e
Página 102
acrescente outras como: qual brinquedo está mais perto de
Aline? Qual objeto está entre a boneca e o ursinho? Quais as cores do brinquedo que está fora da caixa? Aproveite para conversar sobre a necessidade de organizar brinquedos, jogos e materiais depois de
utilizá-los, estimulando o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade nas crianças.
Explore com as crianças os nomes Aline e Bernardo, instigando-as a verificar se na sala há crianças
com esses nomes e crianças cuja primeira letra do nome seja A ou B. A seguir, leia as instruções e dê
tempo para que todos realizem as atividades propostas, atendo-se às crianças que apresentarem dificuldade aos realizá-las.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF09) Levantar
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea; (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
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ALINE E BERNARDO ESTAVAM ARRUMANDO A CAIXA DE
BRINQUEDOS.
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Orientações metodológicas
Nesta página os conceitos introduzidos são primeiro
e último, de frente e de costas, trabalhando, também, a
ideia de quantidade.
Se possível, leve a turma ao espaço de recreação da escola. Proponha brincadeiras que explorem não só os conceitos introduzidos aqui, como também aqueles trabalhados
anteriormente, explorando a disposição das crianças em rePINTE DE
O NOME DA PRIMEIRA CRIANÇA DA
FILA.
lação aos brinquedos e entre elas. Organize-as em fila para
PINTE DE
O NOME DA ÚLTIMA CRIANÇA DA FILA.
usar os brinquedos, por exemplo, perguntando: quem é o
7. As crianças, agora, brincam de estátua.
primeiro da fila? E o último? Quem está perto do escorregador, quem está longe, quais as crianças que estão entre a
primeira e a última? Quantas crianças estão entre a primeira
e a última da fila?
PINTE A QUANTIDADE DE QUADRINHOS
CORRESPONDENTE ÀS CRIANÇAS QUE ESTÃO
DE FRENTE.
Proponha que as crianças brinquem de “estátua” explorando
situações semelhantes às apresentadas no livro, entre
FALE PARA A TURMA QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO
DE COSTAS.
outras. Como sugerimos anteriormente, na página 102, leia
103
as questões propostas e acrescente outras perguntas de exploração visual das cenas, como: quantas crianças estão na
Página 103
fila do escorregador? Quantas meninas? Quantos meninos?
Quantas crianças brincam de “estátua’”? Quantas meninas? Quantos meninos? Isto enriquecerá a atividade. Você também pode explorar com a turma as cores, verificando se todos já as conhecem.
Depois das atividades exploratórias, oriente as crianças a abrir o livro nesta página e realize a atividade de forma conjunta. Leia as instruções e dê tempo para que todos localizem o lápis sugerido e
realizem o traçado, antes de falar a próxima cor a ser usada. Explore as posições das crianças na ilustração da brincadeira de “estátua”. Oriente as crianças sobre o que deve ser feito e verifique se estão
desenvolvendo a ideia de quantidade.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música; (EI03CG02)
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; e (EI03EO03)
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
Geraldo Fernandes
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6. Hora do parquinho. Observe a cena com a turma.
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Geraldo Fernandes

ALINE ELIAS FELIPE DANIELA LUCAS
AZUL.
VERMELHO.
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DUAS CRIANÇAS ESTÃO DE COSTAS.
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Para saber mais
No decorrer dos capítulos de numeracia, realizamos atividades para abordar o tratamento de informações propondo a organização, agrupamento e exposição dos dados em gráficos ou tabelas de forma
elementar. Esse conteúdo foi apenas introduzido aqui, de forma básica, com atividades em que as crianças apenas devem inserir informações em um modelo pré-definido de apresentação dos dados, semelhante a um gráfico de barras ou linhas. O objetivo é mostrar às crianças que as informações podem ser
organizadas, facilitando a contagem e comparação de quantidades, e não trabalhar com gráficos como
gênero textual.
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Orientações metodológicas
Converse com as crianças sobre os cuidados com animais
8. Observe as cenas com a turma. Ligue as cenas em que
de
estimação,
sobre as semelhanças e diferenças entre gatos e
Mimi e Totó estão na mesma posição.
cachorros,
se
elas
têm em casa esses ou outros animais. ConMIMI E TOTÓ FICARAM AO LADO DO BANCO.
MIMI E TOTÓ FICARAM EM CIMA DO BANCO.
verse também sobre os vínculos afetivos que ligam as pessoas
MIMI E TOTÓ DEITARAM EMBAIXO DO BANCO.
a esses animais, se estes se adaptam ou não dentro de casa
e a importância de cuidar da saúde dos animais de estimação.
Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) Expressar
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão.
A seguir, apresente os conceitos “em cima”, “embaixo” e
“mesma posição” a partir de situações exploratórias, fazendo perguntas como: o que você tem em cima da sua mesa? O que está
embaixo da sua mesa? O que está em cima da mesa da professora? E embaixo? As cadeiras estão em cima da mesa ou embaixo?
104
O seu livro está em cima da mesa? E o livro do seu colega? Eles
estão na mesa posição em relação à mesa? Você guarda os seus
Página 104
sapatos em cima ou embaixo da cama? Você deixa seus sapatos
sempre na mesma posição? E o travesseiro? Depois que as crianças tiverem praticado a aplicação dos conceitos,
oriente-as a abrir o livro nesta página e realize a atividade de forma conjunta. Leia as instruções e dê tempo para
que todos realizem a atividade. Leia as questões propostas e acrescente outras perguntas. Quantos gatinhos?
Quantos cachorrinhos? São mais gatinhos ou cachorrinhos? Isto enriquecerá a atividade.
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Ilustrações: Dawidson França
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MIMI E TOTÓ SÃO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO.
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Atividade complementar
Faça um levantamento entre as crianças da turma para verificar quantas possuem gatos ou/e cachorros de
estimação. Registre na lousa, de acordo com o que for sendo informado, um tracinho para cada gato ou cachorro.
Ao final, desenhe duas colunas em uma folha de papel Kraft, uma para registrar o número de gatos e
outra para os cachorros, para que as crianças façam a representação dos dados coletados.
Você pode chamar uma criança de cada vez para pintar um degrau de uma das colunas, deixando que
ela escolha se vai registrar um gatinho ou um cachorrinho. Quando concluir os registros, explore com a
turma a representação feita com perguntas como: quantos gatinhos? Quantos cachorrinhos? São mais
gatinhos ou cachorrinhos? Quantos a mais? Exponha o “gráfico” construído no mural da sala.
Explique às crianças que esta é mais uma forma de representar dados.

Dawidson França
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Bichos de estimação

Fonte: Turma da Escola Amarelinha

Esta atividade contempla o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.
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Orientações metodológicas
Oriente as crianças a abrir o livro nesta página e explore
com elas a cena. Pergunte se já viram algum ninho de passarinho e para que os passarinhos constroem seus ninhos,
orientando-as no sentido de respeitarem os ninhos como
uma forma de preservação ambiental e conservação da vida.

SÃ
O

Geraldo Fernandes

9. Pinte o passarinho que está mais perto do ninho.

Atividade complementar
A seguir sugerimos que você realize com a turma, fora
10. Desenhe na cena acima:
da sala de aula, uma brincadeira de origem indígena chamaUM PASSARINHO LONGE DO NINHO.
da “gavião e passarinhos”. Essa brincadeira está disponível
UMA BORBOLETA AO LADO DA FLOR AMARELA.
em: <https://escolaeducacao.com.br/10-brincadeiras-indi11. Agora, conte quantos passarinhos estão na cena e pinte a
quantidade de quadrinhos correspondente.
genas/>. Acesso em: 7 ago. 2020). Trata-se de um tipo de
“pega-pega”.
Nesta brincadeira, os passarinhos tentam se desvencilhar
do gavião, e o gavião deve capturar os passarinhos.
105
Materiais utilizados: giz de quadro-negro.
Página 105
Número de participantes: acima de 3 participantes.
Como brincar: 1 Primeiramente, desenha-se no chão
uma grande árvore com galhos, de acordo com o número de participantes. 2 Cada um ficará em um
galho e uma criança é escolhida para ser o gavião. 3 Quando começar a brincadeira, cada passarinho
vai fazer o movimento de bater asas, e pode também cantar e assobiar para distrair o gavião, desviando
a sua atenção. Para o passarinho, é importante estar atento à proximidade do gavião e a localização
do seu galho. 4 Já o gavião não pode perder o foco, deve estar atento para pegar cada passarinho que
estiver fora do galho. 5 Cada criança que for pega pelo gavião fica assistindo a brincadeira até sobrar
somente uma, considerada vencedora.
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VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Relacione a brincadeira com a atividade proposta no livro, associando os ninhos à ideia de proteção
para os pássaros e o gavião à ideia de “ameaça” aos filhotes. Ao distribuir as crianças na árvore desenhada, você pode explorar quantos são os passarinhos, quantos gaviões, por que o gavião só persegue
os passarinhos quando saem do ninho. Antes de “voar”, os passarinhos estão em cima ou embaixo da
árvore? Entre outras perguntas.
De volta à sala, realize a atividade proposta, trabalhando os conceitos de “mais perto”, “mais longe”
e “ao lado”. Esses conceitos podem ser explorados também durante a brincadeira. Quando são atacados, os passarinhos estão mais perto ou mais longe do ninho? O refúgio do gavião é ao lado da árvore
ou mais longe? Atividades como essa permitem explorar vários conteúdos de forma integrada com a
matemática.
Leia a atividade para as crianças e oriente-as na sua realização. Peça-lhes que mostrem com os dedinhos a quantidade de passarinhos na árvore ilustrada.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; e (EI03EO03) Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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FORMAS E MAIS FORMAS

VERMELHO.

EN

Pixabay.com

ROSA.

Orientações metodológicas
Colecione com as crianças e organize no chão figuras
variadas de objetos, elementos da natureza (árvores, animais), formas geométricas. Peça aos alunos que as agrupem
de acordo com as semelhanças que podem ser observadas
entre elas. Estimule a socialização das ideias pelas crianças,
para que verbalizem como pensaram ao fazerem os agrupamentos.
Usando objetos da coleção organizada, faça perguntas
como: na nossa coleção há objetos que têm a forma de um
quadrado? E de um círculo? Há algum objeto que tem a forma de um triângulo? Usando giz, proponha às crianças que
contornem alguns objetos da coleção e que depois identifiquem a forma da figura desenhada. O desenho do objeto é
quadrado ou redondo? Por quê?
Ouça as crianças. Esta é uma boa oportunidade para explorar as formas dos objetos, antes da atividade proposta
no livro. Seria interessante que entre os objetos da coleção
houvesse, pelo menos, um dos objetos representados na ati-
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FORMAS E MAIS FORMAS
1. Ligue os balões que têm a mesma forma.

AZUL.

2. Pinte os balões da mesma forma com a mesma cor.
106

M

Página 106

DI

vidade que será desenvolvida.
Depois que as crianças tiverem praticado a aplicação dos conceitos, oriente-as a abrir o livro nesta
página e realize a atividade de forma conjunta. Leia as instruções e dê tempo para que todos a realizem.
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Atividade complementar
Se possível, exiba para os pequenos um dos vídeos sugeridos. Para isso, veja-os antecipadamente,
selecionando o que melhor atende à sua turma. Após a exibição do vídeo, explore com as crianças as
ideias abordadas, deixando que manifestem suas impressões sobre o que foi mostrado.
“GUGUDADA - As Formas Geométricas (animação infantil).” Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=0kjyR9Q2rwE>. Acesso em: 9 ago. 2020.
“Músicas e Canções para Crianças / Canção das formas / Vídeo Musical Infantil / Toobys.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5NjG7gIgf_0>. Acesso em: 9 ago. 2020. “Formas
Geométricas - O passeio das formas Geométricas.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=l39v74U6TIE>. Acesso em: 9 ago. 2020. “A cidade das FORMAS GEOMÉTRICAS.” Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=vrMbowzuEoQ>. Acesso em: 9 ago. 2020.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; e
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças.
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Orientações metodológicas
Também aqui, você pode usar uma coleção de objetos
para que as crianças investiguem quais rolam mais facilmen3. Combine com a turma e traga para a sala de aula objetos
te. Instigue-as a opinar sobre o que permite que alguns obde papel ou plástico e brinque com eles.
jetos rolem mais facilmente, identificando propriedades desses objetos e diferenças entre eles e outros que não rolam
facilmente.
Converse com as crianças sobre outros objetos que elas
conheçam e que tenham características semelhantes aos
objetos investigados. Use objetos como: giz, lápis, latinhas
circulares, garrafas, entre outros. Depois de realizar as atividades com as situações exploratórias usando os objetos
da coleção, oriente-as a abrir o livro nesta página e realize a
atividade de forma conjunta. Leia as instruções e dê tempo
para que todos realizem a atividade.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
4. Agora, participe da brincadeira com as crianças e pinte os
objetos que rolam mais facilmente.
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01)
107
Estabelecer relações de comparação entre objetos, obserPágina 107
vando suas propriedades; (EI03ET05) Classificar objetos e
figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; e
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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Dawidson França
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GABI E HUGO TROUXERAM PARA A ESCOLA ALGUNS
OBJETOS. ELES OS LANÇARAM NO CHÃO PARA VER
AQUELES QUE ROLAM MAIS FACILMENTE.
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Linqong | Dreamstime.com

Missisya | Dreamstime.com

Teerapon1979 | Dreamstime.com

Micromt | Dreamstime.com

Pixabay.com

Wisconsinart | Dreamstime.com
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Rangizzz | Dreamstime.com

Konart | Dreamstime.com

A

5. Ligue os objetos que têm a forma parecida.

Orientações metodológicas
Retome com a turma as conversas em torno dos objetos
da coleção, reapresentando-os para que as crianças associem as imagens do livro aos objetos propriamente ditos,
como caixas de diferentes formatos, bolas e outros objetos
esféricos, objetos em forma de cone, como chapeuzinho de
festa e casquinha de sorvete, entre outros. Depois de realizar as atividades com as situações exploratórias usando os
objetos da coleção, oriente-as a abrir o livro nesta página e
realize a atividade de forma conjunta. Leia as instruções e dê
tempo para que todos realizem a atividade.
Peça às crianças que tracem as linhas com cuidado. Verifique se manipulam corretamente os lápis, orientando aquelas que ainda apresentem dificuldade.

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabe108
lecer relações de comparação entre objetos, observanPágina 108
do suas propriedades; (EI03ET05) Classificar objetos e
figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; e
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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Orientações metodológicas
Converse com as crianças sobre a importância de mansua caixa.
ter organizados os espaços de convivência como a sala de
aula e a casa, entre outros, mantendo os objetos de uso nos
espaços adequados. Pergunte se elas costumam guardar os
brinquedos, após usá-los em casa; se têm um lugar próprio
para guardar o material escolar; se costumam usar caixas
nessa organização.
A seguir, explore as imagens da página, questionando
as crianças sobre a embalagem mais indicada para guardar
os objetos, relacionando suas formas às formas das caixas.
Faça perguntas como: o tênis fica mais bem acomodado em
qual das caixas? E o chapéu? Se colocar o chapéu na caixa
quadrada é possível colocar o tênis na caixa redonda? Por
quê? Qual o formato da aba do chapéu? Qual caixa tem formato semelhante ao chapéu? E a peteca: qual a caixa mais
apropriada para guardá-la?
109
Feita a discussão, oriente as crianças a abrir o livro nesta
Página 109
página e realize a atividade de forma conjunta. Leia as instruções e dê tempo para que todos a realizem.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03ET01) Estabelecer
relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; e (EI03ET05) Classificar objetos
e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças.
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Reprodução

7. Observe com a turma a capa do livro.

A

DI

M

Ilustrações: Giselle Vargas
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6. Onde guardar cada objeto? Descubra e ligue cada objeto a

110

Página 110

Geraldo Fernandes
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8. Leia o título do livro e pinte o personagem da história.

Orientações metodológicas
Converse com as crianças sobre as informações contidas
na capa do livro (autor e nome da história, cores e formas
usadas na ilustração), mostrando a elas cada uma dessas
informações, apontando com o dedo. A seguir, faça perguntas como: pela ilustração e título da obra é possível imaginar
a história? O que nos sugere a ilustração de um circo, na
capa do livro? E o palhaço? Alguém já leu essa história e
quer contar para a turma? O macaquinho aparece na capa?
Quais as cores usadas na ilustração? Qual a cor a ser usada
para colorir o macaquinho? Por quê? Você identifica formas
geométricas na ilustração? Quais?
Se possível, leia o livro para a turma. Feita a discussão,
oriente as crianças na escolha da cor do lápis que devem
utilizar para realizar a atividade, verificando se todos compreenderam o que foi solicitado.
Veja uma sinopse do livro: “Um macaco resolve viver na
cidade grande. Mas um banho de tinta o transforma em um
animal raro, e ele passa a ser, contra sua vontade, a atração
principal de um circo”.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF07) Levantar
hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de leitura; (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes
de participação e cooperação.

EN

Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página exploram as figuras
presentes na capa do livro, ilustrada na página anterior. Ao
estudar as figuras planas, os alunos devem ser instigados a
identificar e nomear o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, bem como reconhecer diferenças entre essas figuras
e os sólidos geométricos.
Nas figuras planas, procure relacionar as formas geométricas àquelas encontradas nos ambientes e objetos do cotidiano do aluno. Ao realizar as atividades aqui propostas, oriente
as crianças a buscar as informações na página anterior, encontrando as figuras geométricas na ilustração já explorada.
Feita as considerações acima, oriente as crianças a abrir
o livro nesta página e realize a atividade de forma conjunta.
Leia as instruções e dê tempo para que todos a realizem.

9. Pinte os triângulos, usando as mesmas cores da lona do
circo. SUGESTÃO DE RESPOSTA.

VERMELHO

AZUL

VERDE

AMARELO

10. Pinte os círculos da mesma cor dos botões da roupa do

AZUL

AZUL

11. Pinte o retângulo da mesma cor da gravata do palhaço.

AMARELO

12. Conte quantos triângulos, quantos círculos e quantos

retângulos aparecem nesta página. Marque X em cima da
figura que aparece mais vezes.

TRIÂNGULO
4 VEZES.

CÍRCULO
3 VEZES.

RETÂNGULO

A

X

DI

AZUL

M

palhaço.

1 VEZ.

Atividade complementar
Sugerimos a exibição destes vídeos. Em um deles as
Página 111
crianças interagem ao descobrir figuras retiradas de um jogo
de memória. Os vídeos são bons recursos de aprendizagem quando escolhidos de acordo com o tema
em desenvolvimento, adequação de idade e correção nas informações. Para melhor explorá-los é importante que o professor os veja previamente e prepare pedagogicamente a atividade.
“Formas geométricas.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3aUiFsYEVkg>. Acesso
em: 10 ago. 2020.
Neste vídeo as crianças interagem com um jogo de memória com figuras geométricas. “O Diário de
Mika - As Formas.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=co_p2-x9QJk>. Acesso em: 10
ago. 2020.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; e (EI03CG05)
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.
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Orientações metodológicas
Oriente as crianças na realização da atividade, chamando-lhes a atenção para a sequência de cores a serem usadas
para acabar de colorir a centopeia. Explore a imagem, fazendo perguntas como: que figura geométrica se parece com as
partes do corpo da centopeia? E as cores? Para continuar colorindo, qual a próxima cor a ser usada para colorir o círculo?
Explore também as carinhas que serão usadas para avaliar o
nível de satisfação das crianças, ao realizarem a atividade, chamando a atenção para as expressões faciais, fazendo perguntas
como: qual das carinhas parece mais alegre? Como você se sente ao realizar a atividade? Qual das três carinhas mostra melhor
o seu sentimento? Ao final, comente com a turma as respostas
marcadas, comentando o nível de satisfação mais escolhido.
Assista ao videotutorial 8 ” Modelagens de aulas: ideias
de adição, subtração e sequências” e conheça estratégias de
ensino para trabalhar esse conteúdo.

13. Termine de colorir a centopeia, observando a sequência
de cores.

VERMELHO

SÃ
O

COLORIR A CENTOPEIA SEGUINDO A ORDEM: VERMELHO,
AZUL, AMARELO, VERMELHO, AZUL, AMARELO.
AZUL AMARELO

AMARELO
AZUL
VERMELHO
AZUL VERMELHO
AMARELO

Geraldo Fernandes

AMARELO

AZUL
VERMELHO

Geraldo Fernandes

EN

Você gostou de colorir a centopeia? Circule a carinha que
representa o que você sente. RESPOSTA PESSOAL.

EU GOSTEI.

EU NÃO GOSTEI.

MAIS OU MENOS.

112

Atividade complementar
Uma maneira de brincar de “coelhinho sai da toca”
As atividades fora da sala de aula são recursos imprescindíveis para trabalhar a sociabilidade das
crianças, incentivar atividades físicas e promover momentos de recreação.
COELHINHO SAI DA TOCA
Material: giz de lousa.
Como brincar:

DI

M

Página 112
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• Escolha um lugar adequado e organize as crianças em grupos de três. Para brincar de “coelhinho sai da
toca” em sua forma convencional, duas crianças ficam de mãos dadas, formando cada toca. As tocas ficam
espalhadas pelo local da brincadeira, em torno de uma área central. A terceira criança fica dentro da toca,
representando o coelho. Podem ficar duas ou mais crianças sem toca na área central.
• A seguir o professor ou uma criança diz: “Coelhinho sai da toca!”. E todos têm que mudar de toca.
As crianças da área central procuram ocupar as tocas vazias, enquanto as outras procuram uma
nova toca. Quem ficar sem toca vai para o centro, e a brincadeira recomeça.

ED
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Possibilidades:
Desta vez os coelhinhos vão entrar na toca. Riscam-se no chão, com giz de lousa, círculos para representar as tocas. A quantidade de círculos varia de acordo com o número de participantes.
O desafio será, então, ao ouvir o comando “Coelhinho entra na toca!”, procurar ocupar as tocas vazias, enquanto os outros participantes procuram uma nova toca.
Com crianças menores, realizar a brincadeira sem deixar participantes sem toca. O desafio nessa
situação é mudar de lugar, procurando uma nova toca.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03EO03)
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03CG02)
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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VAMOS BRINCAR?

A professora desenhou as tocas no chão, usando um
bambolê.
Continue desenhando tocas como a professora fez.
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

2. Brinque com a turma de “coelhinho sai da toca”.
113

M

Página 113

EN

Dawidson França
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1. As crianças foram brincar de “coelhinho sai da toca”.

Orientações metodológicas
A atividade proposta a seguir trabalha especificamente
com a circunferência, que é, numa linguagem bem simples,
o contorno de um círculo, que por sua vez é a parte interna de uma circunferência. Sugerimos que você explore as
características da circunferência, associando-as ao uso da
forma circular em diferentes objetos presentes no cotidiano
das crianças (rodas, bambolê, anel, argolas, entre outros),
bem como à forma circular em objetos tridimensionais como
a bola, a laranja (ou outras frutas).
Proponha que as crianças, usando giz de cera ou lápis de
cor, contornem tampinhas de tamanhos variados, moedas,
CDs, entre outros, para que visualizem a linha circular presente nesses objetos.
A brincadeira “coelhinho sai da toca” pode ser realizada
tanto antes da atividade do livro, como após a realização desta. Decida o momento mais adequado de acordo com a rotina
da sala. Feitas as considerações, oriente as crianças a abrir o
livro nesta página e realize a atividade de forma conjunta. Leia
as instruções e dê tempo para que todos a realizem.

A

DI

Atividade complementar
Proponha que, em pequenos grupos, as crianças criem “obras de arte” usando tinta guache de cores
variadas, pincéis e folhas em branco. Peça-lhes que usem as figuras geométricas estudadas: círculos,
quadrados, triângulos e retângulos. Oriente a atividade. Se quiserem usar objetos para contornar e assim
obter as formas desejadas, disponibilize para a turma. Ao final, exponha os trabalhos organizando um
painel.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão; (EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas
semelhanças e diferenças; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
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Orientações metodológicas
Nas atividades desta página e da página seguinte, por
meio da seção APRENDENDO MAIS, serão abordados coAS ESCOLAS
1. Pinte a escola onde Aline estuda nas cores indicadas.
nhecimentos elementares sobre o mundo social a partir das
formas geométricas e os espaços escolares. É importante
QUADRADO
CÍRCULO
que as crianças conheçam os espaços de convivência da esTRIÂNGULO
RETÂNGULO
cola onde estudam. Portanto, aproveite este momento para
explorar com elas os diferentes espaços, incentivando-as a
descobrir a presença de figuras geométricas em objetos que
compõem o ambiente, explorando, também, os conceitos espaciais de localização e direção já trabalhados.
Depois dessa atividade de reconhecimento da escola, realize a atividade proposta. Oriente as crianças a abrir o livro
nesta página e realize a atividade de forma conjunta. Leia as
instruções e dê tempo para que todos realizem a atividade.
Auxilie as acrianças na separação das cores de lápis que se2. Desenhe, em uma folha separada, a sua escola. Mostre o
desenho para a turma.
rão utilizadas e veja se compreenderam o que deve ser feito.
114
Após a realização da atividade 1, proponha que comparem a forma das janelas e porta da escola de Aline com as
Página 114
janelas e portas da escola onde estudam. As portas e janelas
da escola têm forma de quadrado, retângulo ou triângulo? Existe alguma janela em forma de círculo?
Como é o telhado da sua escola? E da escola de Aline? Sua escola é maior ou menor que a escola de
Aline?
Explore, também, os sentimentos que elas nutrem em relação à escola, aos colegas, aos professores
e outras pessoas que ali trabalham e o espaço da sala de aula.
Ao orientar as crianças na realização da atividade 2, em folha separada, explique-lhes que, no desenho que farão da escola onde estudam, elas podem desenhar o espaço de que mais gostam, a sala
de aula, a entrada da escola, entre outras opções. Cada um é que escolhe como e o que vai desenhar.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03ET05) Classificar objetos e
figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03TS02) Expressar-se livremente
por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
VERDE

VERMELHO

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

Dawidson França
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APRENDENDO MAIS

AZUL
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VERDE

AMARELO

VERDE

VERDE

AMARELO
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RESPOSTA PESSOAL.
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Orientações metodológicas
Oriente as crianças a abrir o livro nesta página e realize a
atividade
de forma conjunta. Leia as instruções e retome com
3. Pinte as cenas que representam o que você faz na escola.
as crianças o que foi discutido e explorado na atividade de
reconhecimento do espaço escolar, sugerida anteriormente.
Neste momento, ao analisar as imagens que as crianças
vão colorir, relacione os espaços de convivência e as ações
ilustradas nas imagens com o que acontece no cotidiano
escolar das crianças. Incentive-as a falar, manifestando seus
sentimentos e opiniões sobre as atividades que realizam na
escola. Peça-lhes que contem para a turma como são os
espaços que existem na escola.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) Expressar
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão; (EI03EO04) Comu115
nicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendiPágina 115
mento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura
e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
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A ESCOLA É UM LUGAR ONDE APRENDEMOS MUITAS
COISAS.

DI

M

Ilustrações: Giselle Vargas

EN

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Orientações metodológicas
OBSERVE SEUS COLEGAS DE TURMA. PINTE AS
A atividade proposta nesta página tem como foco princiMOLDURAS QUE INDICAM AS DIFERENÇAS ENTRE
VOCÊS.
pal chamar a atenção das crianças para as diferenças entre
as pessoas, a partir da observação dos colegas de turma,
mostrando-lhes como essas diferenças são importantes e
COR DA
COR DOS
PELE
OLHOS
devem ser respeitadas.
COR DO
CABELO
Antes da realização da atividade, faça a dinâmica do espelho. Cole um espelho no fundo de uma caixa e peça para
cada criança se observar e dizer o que vê. Faça perguntas
SER
GOSTAR DE
CRIANÇA
BRINCAR
como: qual é a cor dos seus olhos? E dos seus cabelos?
ALTURA
Quais partes do seu corpo você observa no espelho? O que
você e seus colegas têm em comum? Em que são diferentes? Valorize as diferenças entre a cor dos olhos, do cabelo,
ALIMENTO
O NOME
PREFERIDO
ANIMAL
da pele, o jeito de ser de cada um.
PREFERIDO
Sugerimos que você trabalhe a importância do respeito,
da
confiança e do cuidado de uns para com os outros, de
VIU COMO AS DIFERENÇAS FAZEM O MUNDO MAIS
BONITO?
modo que compreendam que respeito, cuidado e confian116
ça são sentimentos que devem ser cultivados não só entre
amigos, mas em relação a todas as pessoas com quem conPágina 116
vivemos.
Depois das atividades exploratórias, realize a atividade proposta de forma conjunta. Oriente as crianças a abrir o livro nesta página. Leia as instruções, auxilie-as na separação do material necessário e dê
tempo para que todos realizem a atividade. Verifique se estão manipulando corretamente os lápis para
desenhar, orientando aquelas que ainda apresentem dificuldade.
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RESPOSTAS PESSOAIS.
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas
e grupos diversos; (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar
as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive; (EI03EO07) Usar estratégias
pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos; (EI03CG05)
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

IDEIA DE QUANTIDADE
IDEIA DE QUANTIDADE

Orientações metodológicas
A atividade proposta trabalha a ideia de quantidade. Neste primeiro momento a criança ainda não faz o registro numérico. Ela vai desenhar os amigos e depois responder à
questão proposta, demonstrando se já apresenta a noção de
maior ou menor que cinco, associando a contagem à representação numérica, comparando quantidades.
Antes do registro é importante que você explore a ideia
de quantidade em outras situações como: sua caixa de lápis
de cor tem mais ou menos que cinco lápis? Chame um grupo
de seis crianças até à frente da sala e pergunte: tem mais
ou menos que cinco? Peça que duas crianças voltem ao seu
lugar e pergunte novamente: e agora tem mais ou menos
2. Pinte o quadrinho com a resposta certa.
que cinco? Chame outra criança, de modo que agora haja
EU TENHO MAIS DE 5 AMIGOS.
exatamente cinco, e repita a pergunta. Você também pode
EU TENHO MENOS DE 5 AMIGOS.
usar outros objetos escolares, palitos de picolé ou tampinhas
117
para fazer a comparação de quantidades tendo como refePágina 117
rência o 5.
Depois das atividades exploratórias, realize a atividade
proposta de forma conjunta. Leia as instruções, auxilie as crianças na separação do material necessário
e dê tempo para que todas realizem a atividade. Verifique se estão manipulando corretamente os lápis
para desenhar, orientando aquelas que ainda apresentem dificuldade.
Sugerimos que você converse com as crianças sobre os sentimentos envolvidos em uma relação de
amizade, como o respeito, a confiança e o cuidado.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EO07) Usar
estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos;
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
1. Desenhe seus amigos.

RESPOSTAS PESSOAIS.
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Orientações metodológicas
A atividade da página anterior destaca a importância de
reconhecer
as diferenças e respeitá-las. Aqui, associa-se a
3. Quantas crianças estão em cada grupo? Conte e pinte um
quadrinho para cada criança.
ideia de quantidade às diferenças nas escolhas das brincadeiras. Antes de realizar a atividade, converse com as crianças sobre suas preferências ao brincar, ao escolher uma brincadeira e escolher os seus parceiros.
Estimule a participação de todos na conversa, incentivando as crianças mais tímidas a se manifestar. Anote no quadro
o nome das brincadeiras mais escolhidas, registrando quantas crianças as preferem. Esta é uma forma de recolhimento
e interpretação de dados que pode ser usada para construção de gráficos básicos.
Converse, ainda, sobre o número de crianças que podem
participar das brincadeiras e se estas podem acontecer somente em espaços abertos ou podem acontecer também na
sala de aula. Explore as imagens da página, de modo que
118
as crianças identifiquem as brincadeiras e quantas crianças
participam em cada uma delas.
Página 118
Depois das atividades exploratórias, realize a atividade
proposta de forma conjunta. Leia as instruções, auxilie as crianças na separação do material necessário
e verifique se conseguem estabelecer relação entre cada conjunto de crianças e os quadrinhos a serem
coloridos. Verifique, também, se estão manipulando corretamente os lápis para colorir, orientando aquelas que ainda apresentem dificuldade. Não se esqueça de anotar os avanços e dificuldades das crianças,
esses dados são necessários à avaliação formativa.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos;
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EO07) Usar
estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
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Ilustrações: Dawidson França
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CADA GRUPO DE CRIANÇAS RESOLVEU BRINCAR COM
UM BRINQUEDO DIFERENTE.
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Orientações metodológicas
Até o momento, as crianças ainda fazem registros não
4. Conte e pinte um quadrinho para cada menino ou menina
convencionais,
mas já estabelecem a correspondência um
que brinca de roda.
a um, associando quantidades às suas representações sem,
contudo, usar a notação numérica. Realize inicialmente uma
atividade de contagem com os próprios alunos da turma.
Você pode agrupá-los em: meninos e meninas; tipos de mochilas; usam óculos ou não; etc.
Ao registrar a quantidade de meninos e meninas em colunas distintas, as crianças comparam quantidades. Esta é mais
uma forma de recolhimento e interpretação de dados que
pode ser usada para construção de gráficos básicos.
MENINOS
MENINAS
Depois das atividades exploratórias, realize a atividade
proposta de forma conjunta. Leia as instruções e verifique
5. O que há mais? Marque com um X.
se as crianças conseguem estabelecer relação entre cada
MENINOS.
conjunto de menino e de menina e os quadrinhos a serem
MENINAS.
coloridos em cada coluna. Ao explorar a imagem, você pode
119
propor também que a turma conte com você quantas são
as crianças, juntando meninos e meninas, chamando-lhes a
Página 119
atenção para o fato de que o grupo de crianças, no total, é
maior que a quantidade representada em cada uma das colunas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos;
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir; e (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de
seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
on
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CONTE QUANTOS BRINQUEDOS HÁ EM CADA CAIXA.

6. Desenhe, ao lado de cada caixa, uma bolinha para cada
brinquedo que você contou.
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Ilustrações: Geraldo Fernandes

7. Pinte cada quadrinho de acordo com a cor da caixa.

A CAIXA COM MAIS BRINQUEDOS É A DE COR

.
LARANJA

A CAIXA COM MENOS BRINQUEDOS É A DE COR VERMELHA
.
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Orientações metodológicas
É importante que, ao construir a ideia de números, as
crianças usem diferentes materiais de manipulação (como
tampinhas e palitos de picolé) para que associem o número
à quantidade representada, desenvolvendo assim a compreensão dos números como símbolos que representam quantidades. Nesse sentido, proponha-lhes que, antes de realizarem as atividades de associar os números às quantidades representadas com gravuras, representem essas quantidades
com materiais de manipulação.
Trabalhamos aqui a comparação de conjuntos de objetos
para que as crianças, ao contar as quantidades de objetos representados, identifiquem os conjuntos maiores e menores,
usando a linguagem matemática adequada à sua faixa etária:
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.
Ao registrar a quantidade de brinquedos em cada uma das
caixas, elas comparam quantidades.
Depois das atividades exploratórias, peça às crianças que
abram o livro nesta página e realize a atividade proposta de
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forma conjunta. Proponha-lhes, ao explorar as imagens, que contem com você quantos são os brinquedos, juntando todos os que foram distribuídos nas caixas, perguntando-lhes se o total de brinquedos é
maior que a quantidade em cada uma das caixas.
As atividades sugeridas aqui contribuem para que as crianças comecem a desenvolver ideias de
adição e subtração, quando vão comparar as quantidades, identificando a caixa que tem mais e a que
tem menos brinquedos.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03ET07) Relacionar números
às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Orientações metodológicas
Ressaltamos mais uma vez a importância de que as crianbrinquedos em cada conjunto.
ças, ao se trabalhar com números e quantidades, usem diferentes materiais de manipulação como tampinhas e palitos
de picolé para que associem o número à quantidade representada.
Peça às crianças que abram o livro nesta página e realize a atividade proposta de forma conjunta. Explore as imagens com os alunos, orientando-os a contar os elementos
representados nas ilustrações antes de realizar a atividade.
Nesta, a criança busca informações em uma imagem. Ao registrá-las, ela usa uma forma de registro em colunas que se
aproxima à ideia de um gráfico. Explore as imagens, fazendo
perguntas como: há mais carrinhos ou bolas? Mais bolas
ou petecas? Mais dinossauros ou patinetes? Compare as
quantidades representadas até chegar à resposta de qual o
Desenhe o brinquedo em maior quantidade, em folha
brinquedo em maior quantidade.
separada.
121
No Material Digital do Professor, você encontra cartões
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvolPágina 121
ver este conteúdo. Acesse!
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; e (EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.
Ilustrações: Geraldo Fernandes
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Orientações metodológicas
Inicialmente, estimule as crianças a falar sobre situações
mesma quantidade de animais.
do cotidiano que usam a contagem de objetos (contar carrinhos, bonecas, bolinhas, brinquedos, moedas, entre outros),
pedindo-lhes que relatem como fazem as contagens. Depois,
peça-lhes que abram o livro nesta página e realize a atividade proposta de forma conjunta.
Explore as ilustrações, conversando com as crianças sobre os animais ilustrados: se os conhecem, se sabem os nomes, se já os viram em algum lugar. Aproveite o momento e
converse com elas sobre os ambientes naturais onde vivem
(próximo ou mais distante de onde vivem). Para realizar esta
atividade, as crianças devem ter ideia de atributos como “ao
lado” e “mesma quantidade”, fazendo correspondência um a
um entre as bolinhas e os animais.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET07) Relacio122
nar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência; e (EI03EO02)
Página 122
Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
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9. Desenhe bolinhas no quadro ao lado para representar a

Orientações metodológicas
10. Termine de pintar a cena que tem muitas peças de roupa.
Na atividade proposta, as crianças vão comparar quantidades, identificando a quantidade maior, e depois vão completar uma das imagens de modo que os dois varais fiquem
com a mesma quantidade de peças. Ao realizar a atividade
elas vão desenhar e colorir, associando noções matemáticas
com habilidades artísticas.
Proponha situações com material de manipulação para
que as crianças vivenciem situações como a sugerida. Separe dois conjuntos de palitos de picolé, por exemplo: um com
muitos palitos e outro com poucos palitos. Pergunte: qual
conjunto tem muitos palitos de picolé? Qual tem poucos palitos de picolé? Distribua tampinhas para as crianças e oriente
-as a formar dois conjuntos: um com muitas tampinhas, outro
com poucas tampinhas. É importante chamar-lhes a atenção
11. Agora, desenhe roupas no varal com poucas peças para
para o fato de que a ideia de muito acontece quando comque os dois varais fiquem com a mesma quantidade de
roupas.
paramos uma quantidade a outra.
123
Depois das atividades exploratórias, peça às crianças que
abram o livro nesta página e realize a atividade proposta de
Página 123
forma conjunta. Retome a ideia de que para identificar muitas peças precisamos comparar uma quantidade a outra. Neste caso a quantidade de peças em um varal
é bem maior que no outro; assim, um varal tem muitas peças e o outro, apenas uma peça. Ao completar
o segundo varal, deixando-o com a mesma quantidade do primeiro, estabelece-se a relação um a um.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03ET04): Registrar observações, manipulações
e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.

Orientações metodológicas
Como vem sendo trabalhado nas páginas anteriores, também aqui as crianças vão identificar e comparar quantidades.
1. Circule cada conjunto de brinquedos.
Apresente a atividade para a turma, retomando atributos e
conceitos já trabalhados como “mais que” e “menos que”
antes de realizar o que é proposto na página.
Peça às crianças que abram o livro nesta página e realize a atividade proposta de forma conjunta. Faça perguntas
como: há mais dinossauros ou patinetes? Mais trenzinhos ou
X
bolas? Para circular os conjuntos, converse com as crianças,
orientando-as sobre o fato de que os conjuntos devem ser
formados por elementos semelhantes: bolas, trenzinhos, patinetes e dinossauros – cada grupo de elementos forma um
2. Conte quantos brinquedos tem cada conjunto.
dos conjuntos.
PINTE AS FIGURAS DO CONJUNTO MAIOR.
Peça-lhes que, antes de circularem os conjuntos, façam
FAÇA UM X NO CONJUNTO MENOR.
no
ar um movimento circular com o braço. A seguir, pro3. Escolha um brinquedo e chame um amigo para brincar com
você.
ponha que circulem os conjuntos, seguindo as orientações
124
dadas, e que posteriormente indiquem o conjunto maior e o
conjunto menor, pintando os elementos do conjunto maior e
Página 124
marcando com um X o conjunto menor.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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4 DINOSSAUROS, 7 BOLAS, 5 TRENS, 2 PATINETES.
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Orientações metodológicas
Nesta página, na seção Aprendendo mais, propõe-se que
se trabalhem os hábitos de higiene corporal associados à
HÁBITOS DE HIGIENE
ordenação de sequências temporais com base nos períodos
1. Leia com a turma.
do dia: o que acontece de manhã, à tarde e à noite. Como
sempre sugerimos, comece as tarefas com uma conversa
sobre as atividades cotidianas: a que horas as crianças acordam, o que fazem ao acordar, em que horário brincam, a que
horas costumam almoçar, se vão à escola pela manhã ou de
tarde, quando vão dormir. Faça desta oportunidade de conversar sobre a rotina um momento bem rico. Peça às crianças
que relatem seus sentimentos em relação às atividades que
compõem a rotina do dia e à necessidade de incluir nessa
rotina os cuidados com o corpo.
Peça às crianças que abram o livro nesta página e realize a atividade proposta de forma conjunta. Leia para elas
2. Desenhe, em folha separada, sua rotina de higiene:
DE MANHÃ, À TARDE E À NOITE.
os versinhos que falam sobre os hábitos de higiene diários.
Explique para a turma o que você desenhou.
Usando a melodia da cantiga de roda “Ciranda, cirandinha” é
125
possível musicar os versinhos sugeridos.
Página 125
Depois que você ler para as crianças os versinhos, estes
podem ser cantados com a turma. Peça-lhes que acompanhem a cantoria ora com gestos, ora produzindo sons como batidas de palmas ou utilizando instrumentos musicais de sucata. Antes de pedir às
crianças que desenhem a rotina de higiene que seguem, é importante que elas compreendam que pode
haver diferenças na rotina de cada um.
É importante também que compreendam que um hábito, como escovar os dentes, lavar as mãos,
dentre outros, deve ser repetido em mais de um período do dia.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança
em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; (EI03EO03) Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03CG01) Criar com o corpo
formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; (EI03CG04) Adotar
hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência; (EI03TS01) Utilizar
sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta,
encenações, criações musicais, festas; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
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APRENDENDO MAIS

QUANDO ACORDO
DE MANHÃ
ESCOVO OS DENTES
DIREITINHO.

PENTEIO MEUS CABELOS
LAVO BEM
O MEU ROSTINHO.

E QUANDO
VOLTAR PARA CASA
O MEU BANHO
TOMAREI.

Dawidson França

ANTES DE
IR PARA A ESCOLA
ROUPAS LIMPAS
VESTIREI.
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ANTES DE DORMIR
MEUS DENTINHOS
NOVAMENTE
ESCOVAREI.

MARIA LUÍSA AROEIRA.QUATRO CANTOS.
BELO HORIZONTE: DIMENSÃO, 2014.
QUARTO LIVRO.
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Orientações metodológicas
Nesta atividade as crianças vão coletar informações em
3. Recorte de panfletos de supermercados e farmácias
folhetos
e panfletos de supermercados e farmácias, buscando
produtos que usamos para fazer a higiene do corpo e do
ambiente e cole aqui.
imagens de produtos de higiene e limpeza. Sugerimos que
PRODUTOS DE HIGIENE CORPORAL
você peça às crianças que tragam esse material previamente
e as organize em pequenos grupos, para realizar a atividade.
Explore as informações com elas, chamando-lhes a
atenção para a presença dos números nos preços e nas
quantidades dos produtos. Converse também sobre a imporPRODUTOS DE LIMPEZA DO AMBIENTE
tância na escolha dos produtos, considerando o melhor preço e a qualidade. Ouça a opinião delas sobre isso, pergunte
se em casa os pais costumam usar essas informações. Esta
é uma boa oportunidade para perceberem a função social
dos números.
4. Conte e pinte o número de
que indica o total de figuras
Peça às crianças que abram o livro nesta página e realique você colou.
zem a atividade proposta de forma conjunta. Oriente-as na
classificação das figuras, organizando-as em dois conjuntos
126
conforme solicitado na questão 3. A seguir, verifique se conseguem estabelecer a relação um a um ao colorir os quadriPágina 126
nhos correspondentes ao total de figuras coladas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03ET07)
Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência; (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e
aparência; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

EN

SÃ
O

PRECISAMOS CUIDAR DO CORPO E AGIR COM HIGIENE.

A

DI

M

RESPOSTAS PESSOAIS.
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

TO
R

GLOSSÁRIO

Narong Khueanka ew |
Dreamstime.com

Kmiragaya | Dreamstime.com

Animais de estimação: animais
criados por pessoas em ambiente
doméstico.

Hábito: ação que se aprende e se
repete sempre. Exemplo: lavar as
mãos.

Lia Nobusa| Pixabay.com

Pixabay.com

Lona: material usado para cobrir
tendas, como as de circo.

Lie Nobusa

Lie Nobusa
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Objeto: utensílio, peça. Os lápis, as
colheres, as roupas são objetos.

Página 127
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Rotina de higiene: ações de
cuidado e limpeza com o corpo e o
ambiente feitas diariamente.

Sequência: organização de
elementos seguindo uma ordem.

127

Orientações metodológicas
As informações do glossário devem ser discutidas e
exemplificadas junto à turma no momento em que são destacadas no decorrer do capítulo. Retome essas palavras com
as crianças. Aproveite o momento e fale para elas sobre o
dicionário, que também usamos para buscar informações sobre o significado das palavras desconhecidas: como ele é
organizado a partir das letras que formam as palavras.

Conclusão do capítulo 4

Sim

Parcialmente

Não

EN

Em relação aos objetivos
específicos de localização espacial o aluno:
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Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em
três subtítulos: Noção de localização espacial; Formas e mais formas; e Ideia de quantidade. A
seguir sugerimos uma ficha, apontando o que foi trabalhado, para que você possa registrar suas observações em relação à trajetória de cada criança e do grupo – seus avanços, possibilidades e aprendizagens –, evidenciando os progressos ocorridos no período observado e eventuais dificuldades a serem
retomadas.
A ficha sugerida pode ser usada para cada criança e para o grupo, permitindo-lhe comparar os resultados e, assim, averiguar o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

M

Reconhece palavras e expressões relacionadas com a linguagem
matemática?
Compreende o significado de símbolo como a representação de
uma ideia?
Reconhece noções de localização e posição (perto/longe,
dentro/fora, entre, na frente/atrás)?
Identifica o primeiro e o último em uma sequência?

DI

Identifica e localiza posições intermediárias (entre, antes/
depois)?
Reconhece posições como: de frente/de costas?

A

Reconhece noções como: mesma posição, ao lado, em cima/
embaixo?
Reconhece noções de localização como: mais perto, mais longe,
ao lado, em cima/embaixo?

Sim

Parcialmente

Não

TO
R

Em relação aos objetivos específicos
quanto à percepção das formas o aluno:

ED
I

Percebe que os objetos do entorno apresentam formas
diferentes?
Reconhece figuras geométricas tridimensionais em objetos do
seu dia a dia?
Identifica superfícies planas em objetos que lembram sólidos
geométricos?
Reconhece que objetos de forma arredondada rolam com
facilidade?
Reconhece alguns sólidos geométricos?
Reconhece os objetos formados por faces planas como aqueles
que não rolam facilmente?
Identifica detalhes como formas e cores, ao explorar uma
imagem?
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Identifica círculo, retângulo, quadrado e triângulo nomeando cada
figura?
Identifica o padrão de cores usado na sequência?

Em relação aos objetivos específicos
associados à ideia de quantidade o aluno:

Sim

Comunica quantidades oralmente, realizando registros não
convencionais e/ou notação numérica?
Compara quantidades?

EN

Associa quantidades às suas representações?

Parcialmente

Não

Estabelece correspondência um a um em uma contagem?
Utiliza a contagem oral em situações do dia a dia?

Sim

M

Outros aspectos a serem avaliados

Percebe que os fatos acontecem numa determinada sequência
no tempo?

DI

Reconhece a necessidade dos hábitos de higiene corporal?

Relaciona os hábitos de higiene corporal à rotina diária da
criança?
Observa as diferenças existentes entre as pessoas em relação à
aparência física, às preferências e ao próprio nome?

A

Reconhece as diferenças, valorizando-as?

ED
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Reconhece o glossário como um elemento auxiliar para conhecer
novas palavras e os seus significados?
Utiliza as informações do glossário para melhor compreensão do
que está sendo lido e falado?
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Parcialmente

Não

SÃ
O

Nesta proposta de avaliação vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC e as evoluções observadas no período, informando como o aluno tem avançado
nesses aspectos.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Campo de experiências
“O EU, O OUTRO E O NÓS”

Sim

Não

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Não

M

Campo de experiências
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

EN

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

Parcialmente

TO
R

A

DI

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e
música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Campo de experiências
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Campo de experiências
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

ED
I

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função social
significativa.
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Campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

SÃ
O

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

Sim

ED
I
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M
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(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos
envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou
escrita espontânea), em diferentes suportes.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Parcialmente
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Não

Neste capítulo serão trabalhados NÚMEROS DE 0 A 9.

SÃ
O

Capítulo 5 – Contando e escrevendo números

A

DI

M

EN

Em sua abertura há a seção UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?, com objetivo de apresentar
questões relativas aos conteúdos abordados no capítulo, a fim de resgatar os conhecimentos que os
alunos já possuem e estabelecer nexos com aqueles a serem adquiridos.
Ao desenvolver o conteúdo deste capítulo, procuramos retomar os conhecimentos das crianças sobre
o vocabulário matemático básico relativos à noção de quantidade, ideia de número e contagem (já trabalhados no capítulo anterior). Espera-se que as brincadeiras, jogos e atividades propostas possibilitem
às crianças: entender o significado dos símbolos numéricos; registrar corretamente os dez algarismos do
nosso sistema numérico (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); identificar e comparar quantidades; associar a ideia
de número à quantidade; reconhecer o zero como indicador de ausência de elementos; identificar padrões
preestabelecidos em sequência de números, objetos e formas; contar oralmente em situações do dia a dia;
usar os números em jogos e brincadeiras; desenvolver a linguagem oral para melhor se comunicar; e temas
relacionados ao mundo natural e social destacados no ícone “APRENDENDO MAIS: Como está o dia?”,
assim como em outros momentos, a partir das atividades sugeridas como atividades complementares.
Neste momento, gostaríamos de chamar sua atenção para a diferença entre número, numeral e
algarismo. O número está associado à quantidade, o numeral se refere à sua representação gráfica
(palavra ou símbolo), e os algarismos (de 0 a 9) são símbolos da numeração decimal. Por exemplo,
o número dez é representado pelo numeral 10 e formado pelos algarismos 1 e 0. Com as crianças, no
livro, vamos trabalhar com números.
Reforçamos aqui o que temos dito ao longo das nossas orientações. Ao realizar as atividades propostas, estimule a troca de ideias e a interação entre as crianças, propondo que as atividades sejam
realizadas ora em grupo, ora em duplas, ora discutidas em roda, além das atividades individuais com
orientações coletivas que as antecedem. Sempre que possível e pertinente, promova jogos e brincadeiras dentro e fora da sala de aula. Esteja sempre atento ao desempenho e evolução cognitiva de cada
criança individualmente e do grupo como um todo.
Atenção! As atividades do livro do aluno devem ser realizadas somente depois das atividades preparatórias sugeridas nas orientações metodológicas.
São objetivos gerais deste capítulo:

TO
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• Ampliar a noção numérica de quantidades de zero até nove, já trabalhada anteriormente;
• Ampliar o domínio de palavras e expressões relacionadas ao vocabulário matemático básico;
• Averiguar e retomar com as crianças as noções relativas ao símbolo numérico como uma representação de quantidade.
São objetivos específicos pretendidos neste capítulo, junto aos alunos:

ED
I

• Compreender o significado de símbolo como a representação de uma ideia;
• Utilizar a contagem oral em situações do dia a dia, como distribuição do material escolar, livros da
biblioteca da sala de aula, jogos, brincadeiras, etc.;
• Comunicar quantidades oralmente, realizando registros não convencionais e/ou notação numérica;
• Comparar quantidades;
• Associar quantidades às suas representações;
• Estabelecer correspondência um a um em uma contagem;
• Ampliar seus conhecimentos sobre os números;
• Conhecer a escrita numérica correta dos números de 0 a 9;
• Reconhecer a função do zero para representar ausência de elementos;
• Reconhecer a sequência natural dos números de 0 a 9.
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Orientações metodológicas
Nesta página de abertura do capítulo, são apresentadas
letras do nosso alfabeto e alguns algarismos do nosso sistema de numeração, para que as crianças façam a distinção
entre letras e algarismos. Antes de realizar a atividade, converse com elas sobre letras e números, investigando se já
reconhecem para que servem essas letras e números. Faça
perguntas como: ao escrever seu nome, você usa letras ou
números? Pergunte, também, que letras e números elas conhecem. Em um segundo momento, veja se reconhecem as
letras e os números da página e as oriente a realizar a atividade.
A atividade proposta pretende verificar se as crianças já
reconhecem os significados de símbolos como representações de ideias, se associam quantidades às suas representações e se fazem a distinção entre letras do alfabeto e algarismos.

CAPÍTULO 5

CONTANDO E

SÃ
O

ESCREVENDO NÚMEROS
UM, DOIS, TRÊS E JÁ!
VAMOS COMEÇAR?

1. Pinte as letras de vermelho e os números de azul.

A 3
E 5 e

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

VERMELHO.

AZUL.

c uP B
8 9

VERMELHO.

AZUL.

VERMELHO.

VERMELHO.

AZUL.

EN

AZUL.

VERMELHO.

VERMELHO.

Dawidson França

VERMELHO.
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M

Página 128

DI

Orientações metodológicas
NÚMEROS DE 0 A 9
Converse com as crianças sobre a atividade que vão realiVamos cantar e contar com Mariana.
zar a partir de uma cantiga que provavelmente já conheçam.
Proponha que, enquanto cantam, usem os dedinhos das mãos
indicando cada uma das quantidades. Para isso, mostre-lhes
a quantidade de dedos a ser mostrada em cada momento da
música. Mariana conta 1 (mostrar a mãozinha indicando um
dedo), Mariana conta 2 (a mãozinha deve mostrar dois dedinhos), e assim sucessivamente. Neste momento elas vão
apenas recitar os números, fazendo a contagem destes na
sua sequência natural, de 1 a 9. Para aprender a contar, é
preciso conhecer a sequência numérica.
Explore a sequência apresentada com os alunos. É importante estar atento ao reconhecimento pelas crianças do
número como registro gráfico e ideia de quantidade por ele
representada.
Nesta atividade também cabe trabalhar com as letras ini129
ciais dos nomes das crianças da turma, a partir do nome Mariana e Ana. Faça perguntas como: na nossa sala tem alguém
Página 129
com os nomes Mariana e Ana? E que comecem com a letra
M e A? Deixe que as crianças manifestem e conduza a conversa coletando as informações e comentários
pertinentes.
MARIANA CONTA 1
MARIANA CONTA 1, É 1, É 1, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!
MARIANA CONTA 2
MARIANA CONTA 2, É 1, É 2, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

MARIANA CONTA 4
MARIANA CONTA 4, É 1, É 2, É 3, É 4, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

A

MARIANA CONTA 3
MARIANA CONTA 3, É 1, É 2, É 3
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

MARIANA CONTA 5
MARIANA CONTA 5, É 1, É 2, É 3, É 4, É 5, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

TO
R

Dawidson França

MARIANA CONTA 6
MARIANA CONTA 6, É 1, É 2, É 3, É 4, É 5, É 6, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

MARIANA CONTA 7
MARIANA CONTA 7, É 1, É 2, É 3, É 4, É 5, É 6, É 7, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

MARIANA CONTA 8
MARIANA CONTA 8, É 1, É 2, É 3, É 4, É 5, É 6, É 7, É 8, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

MARIANA CONTA 9
MARIANA CONTA 9, É 1, É 2, É 3, É 4, É 5, É 6, É 7, É 8, É 9, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

MARIANA CONTA 10
MARIANA CONTA 10, É 1, É 2, É 3, É 4, É 5, É 6, É 7, É 8, É 9, É 10, É
ANA, VIVA A MARIANA, VIVA A MARIANA!

ED
I

DOMÍNIO PÚBLICO

Para saber mais
Começaremos a trabalhar com os algarismos (0 a 9) de forma estruturada. Muitas vezes as crianças sabem contar até 10 ou mais, mas não compreendem o “conceito de número”, ou seja, precisam
entender que um número traz consigo a ideia de quantidade. Por exemplo: o número 5, além de representar 5 unidades, contém o número 4, o número 3, o número 2 e o número 1; o número 6, da mesma
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forma, engloba o número 5 e todos os outros abaixo dele na sequência numérica. Para aprofundar seus
conhecimentos, acesse: <http://proletramentomatematicapocosdecaldas.blogspot.com/p/o-conceito-de
-numero.html>. Acesso em: 15 mar. 2020.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!

EN

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades; (EI03CG03) Criar movimentos,
gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; e
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

Orientações metodológicas
A partir das atividades desta página, vamos apresentar os
MARIANA CONTA 1, CONTA 2
algarismos de 1 a 0, um a um, os seus nomes e a quantidade
1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
que representam, propondo atividades que ensinam como
2. Responda às perguntas:
escrevê-los corretamente. O conceito de algarismo será conQUANTAS MENINAS?
solidado mais adiante, mas já é possível às crianças dessa
QUANTAS MESAS?
idade observar que os números que elas veem no cotidiano
QUANTAS MOCHILAS?
são formados por apenas dez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9.
Antes de planejar o trabalho com as atividades da página
130,
assista ao videotutorial número 7, para conhecer as
3. Agora, circule a mãozinha acima que indica a quantidade
certa.
sugestões de estratégias de ensino para esse conteúdo.
4. Pinte o número:
A escrita dos algarismos, assim como a das letras do alfabeto, merece atenção. Algumas estratégias de escrita podem
levar à consolidação de uma grafia errada dos algarismos.
Há crianças, por exemplo, que para escrever o algarismo
Agora, use um lápis e cubra o número 1, seguindo o sentido
das setas.
9 desenham um círculo e, a partir do meio desse círculo,
130
puxam um traço para baixo; outras escrevem o algarismo 2
de baixo para cima, e assim por diante. É importante que o
Página 130
aluno aprenda a maneira correta de grafar os algarismos, o
que, todavia, não ocorre com treino exaustivo, mas sim no cotidiano, em atividades de natureza diversa.
Observe o movimento que as crianças fazem ao traçar cada algarismo e aproveite para identificar as
dificuldades que deverão ser sanadas ao longo do tempo. Nesta página será iniciado o trabalho com o
1: como registrá-lo corretamente e a quantidade por ele representada. Oriente as crianças na realização
da atividade.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03ET07) Relacionar
números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência;
e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e
necessidades em situações diversas.
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QUAL É O NÚMERO?

Alessandro Barros

RESPOSTA PESSOAL.

1

Dawidson França
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Orientações metodológicas
É importante que, ao trabalhar a formação dos números, as
crianças usem diferentes materiais de manipulação como tampinhas e palitos de picolé para que associem o número à quantidade representada, desenvolvendo assim a compreensão dos
números como símbolos que representam quantidades. Desse
modo, proponha-lhes que, antes de realizarem as atividades de
associar os números às quantidades representadas com gravuras, representem-nas com materiais de manipulação.
Antes de planejar o trabalho com as atividades da página
130, assista ao videotutorial número 7, para conhecer as
sugestões de estratégias de ensino para esse conteúdo.
6. Agora, desenhe uma bola ao lado do número 1.
Nesta página as atividades propostas têm como foco o
número 1 e a quantidade que ele representa. Oriente as crianças na realização das atividades, observando se ao cobrirem
o numeral apresentado elas fazem os movimentos de escrita
corretamente. Proponha, também, que a criança desenhe o
131
1 no ar, fazendo o movimento correto com o braço e o dedo
indicador, como se estivesse apontando para um ponto.
Página 131
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes;
e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência.
Dawidson França
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5. Ligue o número 1 ao quadro que tem uma boneca.
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Orientações metodológicas
Nesta página as atividades propostas têm como foco o
1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
número 2 e a quantidade que ele representa. Oriente as crian2. Responda às perguntas:
ças na realização das atividades, observando se ao cobrirem
QUANTAS CRIANÇAS?
o numeral apresentado elas fazem os movimentos de escrita
QUANTOS GATINHOS?
corretamente. Proponha, também, que a criança desenhe o
QUANTAS FLORES?
2 no ar, fazendo o movimento correto com o braço e o dedo
indicador, como se estivesse apontando para um ponto.
Explique que há duas formas de representar o algarismo.
Para as crianças escreverem, adote a segunda forma.
3. Agora, circule a mãozinha acima que indica a quantidade
Também aqui, proponha às crianças que, antes de realicerta.
zarem as atividades de associar os números às quantidades
4. Pinte o número:
representadas com gravuras, representem-nas com materiais
de manipulação.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) EsAgora, use um lápis e cubra o número 2, seguindo o sentido
das setas.
tabelecer relações de comparação entre objetos, observan132
do suas propriedades; (EI03ET04) Registrar observações,
Página 132
manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes,
o depois e o entre em uma sequência.
2
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Alessandro Barros

RESPOSTA PESSOAL.
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QUAL É O NÚMERO?

Dawidson França

2

ED
I

2 2

164

Orientações metodológicas
Nesta página as atividades propostas ainda têm como foco
o número 2 e a quantidade que ele representa. Oriente as
crianças na realização das atividades. Também aqui, proponha-lhes que, antes de realizarem as atividades de associar os
números às quantidades representadas com gravuras, representem-nas com materiais de manipulação. As atividades propostas exploram a comparação e associação de quantidades
às suas representações, bem como a correspondência um a
um, ampliando os conhecimentos sobre os números.

MIAU, MIAU...
OS GATINHOS ESTÃO COM FOME.

Alessandro Barros

Dawidson França
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5. Ligue cada gatinho a um pires de leite.

Atividade complementar
Explorar o corpo é uma ferramenta muito útil também no
Quantos gatinhos? Quantos pires de leite?
campo da matemática. Ressalte as partes do corpo que são
pares: 2 olhos, 2 orelhas, 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 joe1
2
3
lhos, 2 pés, 2 narinas. Nesta atividade, você pode propor um
joguinho de adivinhação. Por exemplo: somos duas, estamos
133
no seu rosto. Ajudamos você a respirar! (Duas narinas.) O
Página 133
que é, o que é? Estamos uma de cada lado da sua cabeça
e captamos os sons do ambiente. Quem somos? Quantas
somos? (Duas orelhas.) Você pode indicar uma criança para propor a adivinha ou mesmo criá-la, falando
uma das partes do corpo – por exemplo, os pés, pernas, braços, joelhos.
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6. Pinte o quadrinho com a resposta certa.

A

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

TO
R

QUAL É O NÚMERO?

MARIANA CONTA 3, CONTA 4

1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
RESPOSTA PESSOAL.

Alessandro Barros

2. Responda às perguntas:

QUANTOS CRIANÇAS? 3

QUANTOS CAVALINHOS DE PAU? 3

Dawidson França

QUANTOS CHAPÉUS? 3

3. Agora, circule a mãozinha acima que indica a quantidade

3 3

ED
I

certa.

4. Pinte o número:

Agora, use um lápis e faça um traçado no número 3,
seguindo o sentido das setas.

134

Orientações metodológicas
Nesta página as atividades propostas têm como foco o
número 3 e a quantidade que ele representa. Oriente as
crianças na realização das atividades, observando se ao cobrirem o numeral apresentado elas fazem os movimentos de
escrita corretamente.
Também aqui, proponha às crianças que, antes de realizarem as atividades de associar os números às quantidades
representadas com gravuras, representem-nas com materiais
de manipulação e mostrem com os dedinhos da mão a quantidade representada. Explore com elas as imagens ilustradas, fazendo perguntas sobre o que fazem (as crianças), se
a ação realizada por elas contribui para deixar o ambiente
onde estão mais organizado. Por quê? Qual a importância
de atitudes como essa? Proponha, ainda, que a criança desenhe o 3 no ar, fazendo o movimento correto com o braço
e o dedo indicador, como se estivesse apontando para um
ponto.

Página 134
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03ET07) Relacionar números
às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Orientações metodológicas
Nesta página, a atividade trabalha com os números 1,
5. Ligue os quadros ao número correspondente.
2 e 3 e as quantidades que eles representam. Oriente as
crianças na realização das atividades. Também aqui, proponha-lhes que, antes de realizarem as atividades de associar
os números às quantidades representadas com gravuras, representem-nas com materiais de manipulação.
Peça-lhes que, usando pauzinhos de picolé, tampinhas ou
bolinhas, representem as quantidades indicadas. Você pode
sugerir que apresentem primeiro o 1 e depois acrescentem
elementos até chegar à quantidade 3. As atividades propostas exploram a comparação e associação de quantidades
às suas representações, bem como a correspondência um a
um, ampliando os conhecimentos sobre os números.
Sugerimos que as atividades com materiais de manipulação sejam realizadas em pequenos grupos, proporcionando às
crianças oportunidade de convívio e respeito entre elas. Nessas
135
ocasiões as crianças desenvolvem a sociabilidade e trocam experiências, enriquecendo o processo de aprendizagem.
Página 135
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar
com conflitos nas interações com crianças e adultos.
MOSTRE QUE VOCÊ SABE CONTAR.

EN
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DI
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A

Dawidson França

2
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Orientações metodológicas
Nesta página as atividades foram programadas associanestão fazendo.
do o conhecimento matemático aos cuidados em manter organizado o ambiente, após a realização de uma atividade.
Explore a cena com a turma. Pergunte o que as crianças
estão fazendo, na cena ilustrada, e o que podem fazer para
deixar o ambiente organizado ao final.
7. As crianças precisam recolher as sobras de papel. Ligue
cada criança a uma cesta.
É interessante as crianças entenderem que, embora a
escola tenha pessoas responsáveis pela limpeza, manter o
ambiente organizado depois de usá-lo é uma forma de colaborar e deixá-lo mais agradável. Quantas crianças estão
cortando papel? O que elas podem fazer para deixar o ambiente organizado ao final?
Explore a atividade seguinte, em que aparecem as três
8. Pinte o quadrinho com a resposta certa.
Quantas crianças? Quantas cestas?
crianças e as cestinhas, orientando a turma quanto ao que
devem fazer: ligar cada criança a uma cestinha, fazendo a
1
2
3
correspondência um a um. Ao final, devem marcar o número
136
que representa a quantidade de crianças e cestinhas.
Página 136
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar
números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03EO07) Usar
estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

6. Observe a cena. Explique para a turma o que as crianças

DI

M

EN

Dawidson França

Dawidson França
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RESPOSTA PESSOAL.

ED
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TO
R
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Atividade complementar
Para deixar a hora da arrumação mais divertida, podem ser incorporadas práticas que passarão a
fazer parte da rotina da turma. Algumas músicas podem ser cantadas, como esta, do grupo Palavra
Cantada:
“Arrumar a bagunceira”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rq6gyrXAG5g&feature=share>. Acesso em: 15 mar. 2020.
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Orientações metodológicas
Oriente as crianças na realização das atividades, obserde cada brinquedo. Depois, escreva o número duas vezes e
pinte os brinquedos.
vando se, ao cobrirem o numeral apresentado, elas fazem os
movimentos de escrita corretamente. Verifique se além do
reconhecimento da forma gráfica as crianças já conseguem
perceber que, mesmo espaçando os objetos, a quantidade
continua a mesma.
Veja, também, se os alunos conseguem perceber que, ao
agrupar as figuras, precisam observar suas semelhanças e
diferenças, estabelecendo um critério para o agrupamento.
Proponha-lhes que, usando materiais de manipulação variados, representem diferentes quantidades, verbalizando os
critérios usados nos agrupamentos, ou seja, contando para
os colegas como pensaram para fazer o agrupamento e a
quantidade de elementos agrupados.
Esteja atento(a) ao desempenho das crianças, registrando seus avanços e dificuldades enfrentadas.
137
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
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aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência.
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Geraldo Fernandes
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9. Cubra o número seguindo as setas e escreva a quantidade

Orientações metodológicas
Nesta página as atividades propostas têm como foco o
1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
número 4 e a quantidade que ele representa. Oriente as
2. Responda às perguntas:
crianças na realização das atividades, observando se ao coQUANTAS CRIANÇAS?
brirem o numeral apresentado elas fazem os movimentos de
QUANTOS BALÕES?
escrita e a pega do lápis corretamente.
QUANTAS VELINHAS?
Explique que há duas formas de representar o algarismo.
Para as crianças escreverem, adote a segunda forma.
Explore a imagem da festa de aniversário, aproveitando a
oportunidade para que as crianças falem sobre o aniversário:
3. Agora, circule a mãozinha acima que indica a quantidade
se comemoram ou não, se gostam de festejar, o que normalcerta.
mente faz parte da festa, em que data aniversariam, entre
4. Pinte o número:
outras questões.
Também aqui, proponha-lhes que, antes de realizarem as
atividades de associar os números às quantidades represenAgora, use um lápis e cubra o número 4, seguindo o sentido das
tadas com gravuras, representem-nas com materiais de masetas.
nipulação e mostrem com os dedinhos da mão a quantidade
138
representada. Esta atividade pode ser realizada em pequePágina 138
nos grupos ou em roda. No caso da roda, o material disponível é colocado no centro e as crianças são solicitadas a fazer
as representações indicadas, individualmente ou em duplas. As outras crianças devem observar se a
representação solicitada está correta ou não. Nesta atividade, não se restrinja a apenas quatro elementos.
Peça-lhes que formem grupos de objetos (tampinhas, por exemplo) da mesma cor, usando cores variadas, enfim, explore os recursos disponíveis, motivando a participação e o respeito ao outro. Proponha,
QUAL É O NÚMERO?

Dawidson França

TO
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4

A

4

4

Alessandro Barros

RESPOSTA PESSOAL.
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4 4
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também, que a criança desenhe o 4 no ar, fazendo o movimento correto com o braço e o dedo indicador,
como se estivesse apontando para um ponto.
Ao apresentar essa quantidade para as crianças, faça perguntas como: a quantidade 4 é maior ou
menor que 3? Tem mais ou menos que 2? Apresente um conjunto de dois palitinhos (por exemplo) e
peça a uma criança que complete de modo que fiquem 4. Atividades como estas permitem às crianças
comparar quantidades e desenvolver conceitos de mais e menos, que mais tarde serão trabalhados ao
introduzir ideias de adição e subtração.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

Orientações metodológicas
As atividades sugeridas na página anterior também se
aplicam às atividades desta página, pois dão sequência ao
que foi proposto anteriormente. Proponha, também, que as
crianças estabeleçam relações entre a idade que têm e a
idade anterior e a idade que terão no próximo aniversário.
Relacione os 5 anos a uma mão cheia, por exemplo. Atividades como esta estimulam a fala e a escuta, na medida em
que todos são motivados a falar.
Você pode propor às crianças que tragam fotos de festinha de aniversário e montem um painel. Fazer o levantamento dos aniversariantes do mês também é pertinente. Sugerimos-lhe, ainda, que trabalhe com as mãos. A contagem dos
dedos pode ajudar as crianças na compreensão e automatização dos números de 1 a 5 e, posteriormente, de 6 a 10.
Estimule-as a usar essa forma de representação.

M

CADA CRIANÇA GANHOU UMA LEMBRANCINHA.

6. Pinte o quadrinho com a resposta certa.

TO
R

Quantas crianças? Quantas lembrancinhas?

1

2

3

4
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Somwut Kamalastboocha/Dreamstime.com

A

Dawidson França

DI

5. Ligue cada criança a uma lembrancinha.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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Orientações metodológicas
Nesta página as atividades propostas têm como foco o
MARIANA CONTA 5, CONTA 6
número 5 e a quantidade que ele representa. Retome a ati1. Observe a cena e fale o que está acontecendo. Responda
vidade com as mãos proposta anteriormente, chamando a
às perguntas:
atenção das crianças para o fato de que a quantidade 5 corQUANTAS CRIANÇAS?
responde exatamente aos cinco dedos em uma das mãos.
QUANTAS MOCHILAS?
Dentro da perspectiva de integrar conhecimentos, relacione
também a quantidade 5 com os cinco dedos de cada pé.
Oriente as crianças na realização das atividades, observando se, ao cobrirem o numeral apresentado, elas fazem os
movimentos de escrita corretamente. Sugira-lhes que con2. Agora, circule a mãozinha acima que indica a quantidade
certa.
tornem o desenho do número com um dos dedinhos, seguin3. Pinte o número:
do a direção da seta.
Aproveite a imagem das crianças chegando à escola e
estabeleça um diálogo com a turma, comparando a chegada
delas à escola com a imagem do livro. Explore também a
Agora, use um lápis e cubra o número 5, seguindo o sentido
das setas.
presença e a quantidade de meninos e meninas na imagem.
140
Dessa forma as crianças começam a reconhecer que, dentro
da quantidade cinco, “cabem” quantidades menores.
Página 140
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas
ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
Alessandro Barros
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QUAL É O NÚMERO?

RESPOSTA PESSOAL.
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Dawidson França
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Orientações metodológicas
Antes de realizar as atividades desta página, trabalhe com
correspondente.
as crianças as atividades exploratórias sugeridas, inclusive a
atividade complementar com sequência lógica.
Para colorir os blocos, como em questões anteriores, a
criança precisa compreender a correspondência um a um.
Leia o enunciado e espere que todos os alunos pintem uma
coluna com blocos de cada vez. Assegure-se de que compreendem o que estão fazendo. Atividades com blocos empilhados ajudarão as crianças, futuramente, na interpretação
de gráficos de colunas. Converse com elas sobre a diferença
de altura entre os blocos: por que isso acontece, qual a colu1
2
3
4
5
na mais alta, qual a mais baixa e que quantidades represen5. Descubra o segredo e complete a sequência.
tam, respectivamente.
Na segunda atividade da página, as crianças vão completar uma sequência, obedecendo a determinado padrão.
Proponha que, antes de realizar a atividade, usando tampi141
nhas de duas cores diferentes, em duplas, elas criem uma
sequência obedecendo a determinado padrão e relatem para
Página 141
os colegas como fizeram. Quais cores foram usadas? Como
as tampinhas foram organizadas? Qual o tamanho das tampinhas? Entre outros atributos usados. Oriente-as na realização da atividade, que é bem diferente das realizadas anteriormente, exigindo que estejam
atentas não só em relação à forma a ser desenhada, como também ao tamanho e posição na sequência.
Você pode propor as combinações sugeridas aqui, usando tampinhas de cores diferentes ou figuras
geométricas. Associe a atividade às quantidades usadas (quantas vezes elas se repetem?), sugerindo
que criem outras sequências. Você pode também imprimir as figuras para que as crianças as recortem e
pintem antes de fazer as sequências, usando duas ou três cores diferentes, auxiliando-as principalmente
no recorte.
4. Pinte cada bloco e, em seguida, ligue cada pilha ao número
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Gabriela Marques
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VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

TO
R

Atividade complementar
Neste link, você encontra várias sugestões de jogos e atividades que podem ser realizadas com as
crianças: <https://br.pinterest.com/pin/185210603406664471/>. Acesso em: 15 ago. 2020.

Gabriela Marques
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Veja esta sugestão:
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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6. Pinte cada lápis de uma cor. Em seguida, ligue cada caixa
de lápis ao número correspondente.

Orientações metodológicas
Esta atividade requer apenas habilidade de contagem e
reconhecimento do número para associação. Para aprender
a contar, é preciso conhecer a sequência numérica. Existem
muitas músicas que oferecem a oportunidade de recitar a sequência dos números de 1 a 10. Explore-as com os alunos.
É importante ter atenção ao reconhecimento do número
como registro gráfico e à ideia de quantidade por ele representada. Por isso, verifique se, além do reconhecimento
da forma gráfica, as crianças são capazes de estabelecer a
correspondência um a um não na aparência do fato observado, mas na lógica da situação analisada. Isso acontecendo,
podemos dizer que a criança compreendeu a ideia de quantidade e que o número não está presente nos objetos ou situações representadas, e sim na relação que estabelecemos
entre o símbolo numérico e a quantidade representada.

Atividade complementar
Apresente a parlenda e a recite com as crianças, explorando
os números de 1 a 10, que provavelmente já conhecem, embora o 10 talvez ainda não tenha sido apresentado a elas formalmente. Pergunte se já conhecem, se sabem
recitá-la e como a conheceram. Explique que se trata de uma parlenda, tipo de texto que nos chega por
intermédio de nossos pais, avós, entre outros. Trata-se de um dos elementos do nosso folclore.
Explore as rimas (dois/arroz; quatro/prato; oito/biscoito; dez/pastéis). Proponha que façam desenhos sobre a parlenda, relacionando os números com os outros elementos do texto. Associe a parlenda
trabalhada com a música da Mariana, trabalhada anteriormente.
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UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ

TRÊS, QUATRO, FEIJÃO NO PRATO
CINCO, SEIS, FALAR INGLÊS
SETE, OITO, COMER BISCOITO
NOVE E DEZ, COMER PASTÉIS
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura
e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; e (EI03EO03) Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
RESPOSTA PESSOAL.

Alessandro Barros

2. Responda às perguntas:
QUANTAS CRIANÇAS? 6

Dawidson França

M

QUANTAS LATINHAS? 6

6 6

quantidade certa.

DI

3. Agora, circule as mãozinhas acima que indicam a
4. Pinte o número:

Orientações metodológicas
Nesta página, as atividades propostas têm como foco o número 6 e a quantidade que ele representa. Retome a atividade
com as mãos, proposta anteriormente, chamando a atenção
das crianças para o fato de que, se há somente cinco dedos
em uma das mãos, como podemos representar o 6? Instigue
as crianças a explorar a ideia de usar as duas mãos para representar o 6, caso isso não tenha sido feito antes. Retome a
parlenda da atividade complementar indicada anteriormente.
Pergunte: o que rima com o seis? (Inglês.) Faça perguntas
como: que quantidades cabem dentro do 6? Elas são maiores
ou menores que ele? Peça às crianças que abram o livro nesta
página e oriente-as na resolução da atividade.
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QUAL É O NÚMERO?

Arquivo Editora
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Atividade complementar
Para esta atividade você vai precisar de um dado para
Agora, use um lápis e cubra o número 6, seguindo o sentido
das setas.
cada grupo de quatro ou cinco crianças – ou, se optar por
143
outra atividade aqui sugerida, tenha pelo menos três dados
Página 143
por grupo ou, ainda, propicie que cada criança tenha o seu
dado. Caso não os tenha, peça às crianças que tragam de
casa. Você pode fazer um bilhetinho para os pais, junto com as crianças, pedindo-lhes que, se tiverem
em casa, emprestem o dado para que as crianças possam usá-lo em uma atividade e que esse dado será
devolvido. Esta é uma boa forma de envolver a família nas atividades desenvolvidas em casa. Você pode
também pedir aos pais que montem o dado com a criança, enviando-lhes a figura impressa.
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Com o dado montado, em sala, explore cada uma de suas faces com as crianças. Proponha-lhes que,
em grupo, uma criança arremesse o dado e outra fale a quantidade representada na face superior. Elas
podem também arremessar mais de um dado e verificar que faces se repetem, qual face representa a
maior quantidade, qual representa a menor – enfim, explore diferentes possibilidades. Ao final da atividade, você pode propor-lhes que façam um desenho que represente a brincadeira com os dados.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência; (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

Dawidson França

Orientações metodológicas
A atividade proposta nesta página dá sequência ao que
QUE LEGAL!
JOGO DO DADO!
foi iniciado na página anterior. Ela pode ser resolvida individualmente ou em dupla. Para realizá-la as crianças vão
5. Jogue o dado e pinte o número que você tirou.
usar o dado. O jogo em dupla permitirá às crianças cotejar
1ª JOGADA
os resultados em cada jogada, comparando nos registros a
quantidade colorida em cada uma. Organize as crianças e
2ª JOGADA
explique como devem jogar e fazer os registros, orientando
-as sobre o fato de que cada uma fará os registros de suas
3ª JOGADA
próprias jogadas.
Ao final, em uma discussão coletiva, você pode pedir às
4ª JOGADA
crianças que observem os resultados e vejam quais as faces
mais repetidas e se o resultado entre as duplas foi muito di5ª JOGADA
ferente, instigando-as a levantar hipóteses sobre esse resultado. Para finalizar a discussão, depois de ouvi-las, caso não
6ª JOGADA
cheguem a essa ideia, explique que os resultados variam,
mas todos os números têm igual chance de sair.
144
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem
e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) EsPágina 144
tabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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RESPOSTAS PESSOAIS.
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Orientações metodológicas
Oriente as crianças na realização das atividades obserde cada brinquedo. Depois, escreva o número duas vezes e
pinte cada brinquedo.
vando se, ao cobrirem os números apresentados, elas fazem
os movimentos de escrita e a pega no lápis corretamente.
Verifique se, além do reconhecimento da forma gráfica, já
conseguem perceber que mesmo espaçando os objetos a
quantidade continua a mesma. Veja, também, se os alunos
conseguem perceber que, ao agrupar as figuras, precisam
observar suas semelhanças e diferenças, estabelecendo um
critério para o agrupamento.
Proponha-lhes que, usando materiais de manipulação variados, representem diferentes quantidades, verbalizando os
critérios usados nos agrupamentos, ou seja, contando para
os colegas como pensaram para fazer o agrupamento e a
quantidade de elementos agrupados.
Embora esta atividade já tenha sido proposta anteriormente, ela amplia possibilidades quando os números repre145
sentam quantidades maiores. Faça perguntas como: o número 6 está representando quais brinquedos? E o 4? Há mais
Página 145
carrinhos ou petecas? E as bonecas? São em número maior
ou menor que as petecas? Mais bonecas ou carrinhos? Enfim, uma mesma imagem pode ser explorada
de diferentes maneiras, enriquecendo o aprendizado.
Antes de fazer a atividade do livro, trabalhe com o material de manipulação, pedindo às crianças que
representem diferentes quantidades comparando-as, fazendo a correspondência um a um. Somente depois dessa parte exploratória, oriente-as na realização da atividade.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com
suas semelhanças e diferenças.
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Geraldo Fernandes
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6. Cubra o número, seguindo as setas, e conte a quantidade
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Orientações metodológicas
Para realizar a atividade proposta, antes de desenhar as
bolinhas, as crianças podem usar o dado que montaram e
investigar como os pontinhos são colocados em um dado de
“verdade”.
Proponha à turma, como desafio, as seguintes situações
-problema: Mariana e Júlio vão brincar de pique-esconde.
Eles resolveram que o pegador será quem tirar a face do
dado que vale mais. Cada um jogou o seu dado. O dado de
Mariana está mostrando cinco pontinhos e o do Júlio, quatro.
Quem deve começar a brincadeira? Por quê?
Imagine que Mariana e Júlio tenham jogado e os dois dados estão indicando três pontinhos cada um. Como podem
resolver a situação? Ouça as soluções apresentadas pelas
crianças, estimulando-as a opinar. Esse tipo de atividade, que
apresenta dificuldade maior, pode ser usado em algumas situações como incentivo ao raciocínio lógico dos pequenos.

7. Desenhe as bolinhas nos dados em branco, de acordo com

SÃ
O

os números, ou escreva os números que faltam, de acordo
com a quantidade de bolinhas.
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Atividade complementar
Contando e brincando com dados
Escreva abaixo de cada dado o número correspondente à quantidade representada na face superior.
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OS DADOS TÊM A FORMA DE ___________________
PINTE DE VERMELHO OS DADOS QUE INDICAM NA FACE SUPERIOR A QUANTIDADE 6.
PINTE DE AMARELO OS DADOS QUE INDICAM NA FACE SUPERIOR A QUANTIDADE 4.
PINTE DE VERDE O DADO QUE INDICA A MENOR QUANTIDADE NA FACE SUPERIOR.
ESCOLHA UMA COR DIFERENTE PARA COLORIR OS DADOS QUE INDICAM A
QUANTIDADE 3 NA FACE SUPERIOR.

Nesta atividade é importante as crianças perceberem que o verde também será usado e, por isso,
não deverá ser escolhido para pintar o dado com a quantidade 3, a não ser que usem o verde-claro ou
o verde-escuro. Seria desejável que elas mesmas observassem e propusessem uma solução.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.

Orientações metodológicas
Nesta página, as atividades propostas têm como foco o
MARIANA CONTA 7, CONTA 8
número 7 e a quantidade que ele representa. Antes de re1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
alizar a atividade do livro, peça às crianças que, usando as
2. Responda às perguntas:
duas mãozinhas, representem primeiro o 6 e depois o 7.
QUANTAS CRIANÇAS?
Faça perguntas como: ao representar o 7 você usou mais ou
QUANTOS BALÕES?
menos dedinhos das mãos? Agora, use os dedinhos para representar o 5. O que aconteceu? Você precisou usar os dedinhos das duas mãos? Quando questiona a criança diante
de uma nova dificuldade, você a estimula a buscar respostas
mediante reflexão, evitando respostas mecânicas.
3. Agora, circule as mãozinhas acima que indicam a
quantidade certa.
Explore a imagem das crianças com os balões. Pergunte
4. Pinte o número:
quais são as cores dos balões, quantos são de cada cor,
quantos cada criança tem nas mãos. Uma criança sozinha
tem mais ou menos balões que todas juntas? Depois de
explorar a imagem, oriente as crianças a realizar a atividade,
Agora, use um lápis e cubra o número 7, seguindo o sentido
observando se, ao cobrirem o 7, elas seguem a direção indas setas.
dicada pela seta.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
Página 147
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
QUAL É O NÚMERO?

Alessandro Barros
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Orientações metodológicas
Nesta página, na primeira atividade os alunos vão fazer
5. Ligue cada pipa a uma criança.
a correspondência um a um, relacionando cada pipa a uma
criança. Converse com eles sobre a brincadeira de empinar
pipas, se já brincaram, se associam empinar pipa com a presença de vento.
Caso haja em sala alguém que já tenha brincado com
pipa, peça-lhe que conte para os colegas como foi. Aproveite
também para alertar as crianças sobre o perigo de soltar pipa
próximo à rede elétrica e de usar algumas linhas proibidas.
Antes de resolver a atividade 6, usando material de manipulação,
peça às crianças que representem as quantidades
6. Pinte o quadrinho com a resposta certa.
Quantas crianças? Quantas pipas?
já trabalhadas de 1 a 6, pedindo-lhes que comecem do 1 e
continuem acrescentando até chegar a 6. A seguir, peça-lhes
1 2 3 4 5 6 7
que adicionem 1, retomando com elas a sequência natural
dos números até o 7.
Faça perguntas como: que número vem antes do 5? E
148
depois? E depois do 6? Solicite que “desenhem” com o
Página 148
dedo, no ar, o número que vem depois do 6. Proponha, também, que depois de representar o sete retirem um a um os
elementos usados na manipulação, pedindo-lhes que relatem o que vai acontecendo ao se retirarem
elementos na quantidade representada.
Depois das atividades preparatórias sugeridas, oriente as crianças na realização das atividades da
página.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;
e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
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DEPOIS DO FESTIVAL DE BALÕES, O FESTIVAL DE PIPAS.
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Orientações metodológicas
Nesta página há uma sequência de brincadeiras em um
parque, ao ar livre, onde as crianças estão distribuídas em
vários grupos, com diferentes quantidades, de acordo com
as brincadeiras.
Converse com as crianças sobre as brincadeiras ao ar
livre: de quais gostam mais quando brincam em um parque
ou no pátio da escola? Peça-lhes que, de acordo com as
ilustrações, identifiquem algumas das brincadeiras.
A seguir, peça-lhes que identifiquem a quantidade de
crianças em cada brincadeira e escreva o número correspondente dentro dos quadrinhos indicados. Solicite-lhes, também, que pintem a cena da sua brincadeira favorita entre as
sugeridas.

AS CRIANÇAS BRINCAM NO PARQUE.
Explique para a turma como cada grupo de crianças brinca.

SÃ
O

7. Escreva a quantidade de crianças em cada cena. Escolha a

brincadeira que você acha mais divertida e pinte a cena que
a representa. RESPOSTAS PESSOAIS.
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Atividade complementar
149
Sempre que houver possibilidade, utilize jogos para motivar
as
crianças
no processo de aprendizagem. A atividade proposta
Página 149
poderá ser muito mais significativa se realizada no pátio. Caso
a escola disponha de pátio e tintas, seria muito bem-vindo fazer a pintura da amarelinha; se não dispuser de
tintas, use o giz e desenhe a amarelinha no espaço escolhido para brincar.

Material: uma pedrinha ou outro objeto para ser lançado e servir de marcador.
Como brincar:
• Escolha um lugar adequado e desenhe as amarelinhas. Organize as crianças para iniciar a brincadeira.
• Uma criança de cada vez joga a pedra em uma das casas da amarelinha.
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• Em seguida, pula as casas com um pé só até o céu – apenas no descanso é permitido colocar um
pé de cada lado. A seguir, volta ao princípio. Ao retornar, se abaixa para pegar a pedrinha e pula
em direção ao início do jogo.
• Perde a vez se a pedrinha cair fora da casa certa, colocar os dois pés no chão, esquecer-se de
recolher a pedrinha ou pisar na linha da amarelinha traçada no chão.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
criando produções bidimensionais e tridimensionais; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações
e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência.

QUAL É O NÚMERO?
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1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
RESPOSTA PESSOAL.

Alessandro Barros

2. Responda às perguntas:
QUANTAS CRIANÇAS?
8

QUANTOS CATA-VENTOS?

Dawidson França

8

3. Agora, circule as mãozinhas acima que indicam a quantidade
certa.

8 8

ED
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4. Pinte o número:

Agora, use um lápis e cubra o número 8, seguindo o sentido
das setas.

150

Página 150
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Orientações metodológicas
Nesta página, as atividades propostas têm como foco o
número 8 e a quantidade que ele representa. Retome a atividade com as mãos proposta anteriormente, chamando a
atenção das crianças para o fato de que somente com os
dedos de ambas as mãos é possível representar quantidades
maiores que cinco. Instigue as crianças a explorar a ideia de
usar as duas mãos para representar o 8, caso isso não tenha
sido feito antes.
Retome a parlenda sugerida como atividade complementar para a página 142 do livro do aluno. Pergunte o que
rima com o oito (biscoito). Faça perguntas como: que quantidades cabem dentro do 8? Elas são maiores ou menores
que ele? Usando o material de manipulação, peça-lhes que,
pegando um a um os lápis de cor (ou outro recurso usado),
representem a quantidade 8. Quantos lápis você contou?
Tire um dos lápis. Quantos lápis ficaram? Mais ou menos que
oito? Como fazer para formar o 8 outra vez? O 8 é maior ou
menor que o 7? E que o 5?
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Feita esta conversa inicial com as crianças, oriente-as a resolver a questão 2, explorando agora os
componentes da ilustração. O que fazem as crianças? Há mais crianças ou cata-ventos? Mais meninas
ou meninos? Quantos(as)? Peça às crianças que representem a quantidade 8 com os dedinhos das
mãos, novamente. Conte em voz alta os dedinhos um a um até chegar ao 8. Em seguida peça que, usando o lápis, circulem a imagem das mãozinhas que representa o 8. Observe se, ao cobrirem o número
apresentado, elas fazem os movimentos de escrita corretamente.

EN

Atividade complementar
Sugerimos aqui um vídeo sobre a contagem dos números até dez, associada à ideia de quantidade.
Assista antes de exibi-lo para as crianças, de modo que melhor possa explorar as informações junto a
elas. O vídeo permite discutir as quantidades de forma integrada a outros campos de experiências.
Números - Turma da Mônica. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E-d_SdVkuCc>.
Acesso em: 14 ago. 2020. Neste vídeo, os números são apresentados contando-se uma história envolvendo os personagens da Turma da Mônica.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03EO04) Comunicar suas
ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Orientações metodológicas
5. Conte quantos bichinhos há em cada quadro. Depois, ligue
A atividade proposta nesta página já faz parte da rotina
cada quadro ao número correspondente.
escolar das crianças. Trata-se da associação de quantidades
às suas representações. Entretanto, essas associações envolvem quantidades cada vez maiores à medida que novos
números são apresentados. Antes de resolver a atividade, retome com as crianças as quantidades e suas representações
numéricas já trabalhadas, de 1 a 8.
Converse com elas, pedindo-lhes que representem com
material de manipulação (que já vem sendo usado) diferentes quantidades como 1, 4, 3, 7, 6 e 8. Durante as representações, peça-lhes que comparem as quantidades maiores e
menores, que representem quantidades iguais com materiais
diferentes, que juntem e espalhem os materiais representados e que confiram a quantidades. Essas atividades permitem que as crianças ganhem mais destreza e rapidez no
reconhecimento de quantidades representadas e evoluam no
processo de reconhecimento e compreensão dos números e
151
da ideia de quantidade.
Página 151
Ao realizar a atividade da página, explore com as crianças as imagens dos animais (ratos, sapos e minhocas). Veja se os conhecem. As ilustrações lembram
os animais como eles se encontram na natureza? Onde eles vivem? Vocês gostariam de conhecer um
pouco mais sobre eles? Comente que, ao ilustrar o livro, o artista usou recursos artísticos e a própria
imaginação para desenhar esses animais.
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Após a atividade, orientando as crianças na realização, se possível, apresente fotos dos referidos
animais ou busque imagens no computador para as crianças visualizarem como eles são exatamente.
Atividades como essas integram a matemática a outros conhecimentos do mundo natural, além de promover a socialização e comunicação verbal das crianças.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

EN

Orientações metodológicas
Nesta página, o aluno faz a correspondência um a um
ao ligar cada criança a um peixinho e, dentro da sequência numérica, identifica o número que representa o total da
associação dessa correspondência criança-peixinho. Para
que resolvam as atividades propostas com compreensão,
é importante que as crianças já assimilem noções básicas
da matemática, como a associação de quantidades às suas
representações, o estabelecimento de correspondência um
a um em uma contagem e o reconhecimento da sequência
natural dos números de 0 a 9 (no caso até o 8). Antes de
resolver as atividades propostas na página, se julgar necessário, realize atividades preparatórias que contribuam para
melhor compreensão do que é solicitado.
Aqui sugerimos que as crianças, em duplas, dentro ou
fora da sala e usando as mãos, realizem a seguinte brincadeira, e que enquanto brincam recitem:

7. Pinte o quadrinho com a resposta certa.
Quantos peixinhos? Quantas crianças?

2

3

4

5

152

7

8

TO
R

Página 152

6

A

1

DI

Dawidson França

M

6. Ligue cada criança a um peixinho.

UNIDUNI TÊ, SALAMÊ MINGUÊ, UM SORVETE COLORÊ, O
ESCOLHIDO FOI VOCÊ!
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Neste momento, uma das crianças representa uma quantidade como, por exemplo, 5 (no caso, com
uma mão mostrando os cinco dedos e a outra fechada, como tem sido ilustrado no livro). A outra criança
parceira na brincadeira deve mostrar a mesma quantidade. Em seguida, elas encostam os dedinhos da
mão de uma nos da outra, fazendo a correspondência um a um.
As duplas podem fazer várias representações. E você, professor ou professora, coordena a brincadeira, lembrando que as duplas são independentes: cada uma escolhe as representações que quiser,
usando sempre os dedos das mãos e as representações de 1 a 9 ou 10.
Retome as atividades do livro e oriente as crianças na sua realização.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência.
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Orientações metodológicas
Dá-se continuidade às atividades que vêm sendo desenMARIANA CONTA 9, CONTA 0
volvidas para trabalhar a sequência numérica de 0 a 9, a
1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.
escrita correta dos algarismos do nosso sistema de nume2. Responda às perguntas:
ração decimal e a associação de quantidades às suas reQUANTAS CRIANÇAS?
presentações numéricas. Por isso, nesta página, ainda tendo
QUANTOS PACOTES DE PIPOCA?
como mote a parlenda da Mariana, introduzida no início do
capítulo, será apresentado e trabalhado o 9.
Depois da brincadeira sugerida anteriormente, em que
se trabalhou com até oito dedinhos, chegou o momento de
acrescentar mais um dedinho à contagem. Peça às crianças
3. Agora, circule as mãozinhas acima que indicam a quantidade
certa.
que representem, usando as duas mãozinhas, a quantidade
4. Pinte o número:
8. A seguir, peça-lhes que aumentem mais um dedinho na
representação e contem. Caso não digam 9, cabe a você
apresentar-lhes o 9.
Explore a imagem da página, fazendo perguntas como: o
Agora, use um lápis e cubra o número 9, seguindo o sentido
que fazem? Quantos meninos e quantas meninas? O que esdas setas.
153
tão comendo? Você gosta de pipoca? Sabe de que é feita?
Deixe que as crianças contem suas experiências.
Página 153
Proponha diferentes situações, como já sugerido, comparando quantidades e usando o material de manipulação, agora incluindo a quantidade correspondente a
nove elementos. Retome também a contagem da sequência numérica, agora contando até nove. Registre
o número 9 na lousa, usando a forma correta de grafá-lo. Peça às crianças que representem a quantidade
nove, usando seus lápis de cor, palitos de picolé, tampinhas, entre outros.
Verifique se todas as crianças representaram corretamente. A seguir, oriente-as a realizar as atividades do livro, resolvendo uma questão de cada vez, e confira se ao cobrirem o 9 usaram corretamente a
direção indicada pela seta e a pega no lápis.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar
o antes, o depois e o entre em uma sequência.
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QUAL É O NÚMERO?

Alessandro Barros

RESPOSTA PESSOAL.

9

Dawidson França
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Orientações metodológicas
Nesta página, o estabelecimento da correspondência um
5. Então, ligue cada copo de suco a uma criança.
a um trabalha com o 9. Acreditamos que, devido ao 9 ter
sido explorado anteriormente, as crianças não terão dificuldade para realizar as atividades propostas. Ainda assim, sugerimos que, usando o material de manipulação, elas estabeleçam comparações entre as quantidades trabalhadas.
Você pode propor também a seguinte situação-problema:
tenho oito bonecas e nove crianças. Tenho uma boneca para
cada criança? Sobram ou faltam bonecas? Tenho mais bonecas ou mais crianças? Quanto a mais? Quanto a menos?
Pelas respostas dadas, é possível avaliar se as crianças já
compreendem que nove é maior que oito e que, para distribuir igualmente, de modo que cada criança ganhe uma
6. Pinte o quadrinho com a resposta certa.
boneca, devemos ter quantidades iguais, o que pode ser
Quantas crianças? Quantos copos de suco?
verificado fazendo a correspondência um a um.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Outro aspecto que pode ser explorado ao realizar a ativi154
dade da página são os hábitos alimentares e a importância
de ingerirmos sucos naturais. Fica a sugestão.
Página 154
A seguir, proponha às crianças que resolvam primeiro a
atividade 5. Acompanhe e verifique se todos já a concluíram. Em seguida, oriente a realização da atividade 6, explorando a sequência numérica até o 9. Você pode perguntar, por exemplo, que número está
entre o 7 e o 9; antes e depois do 5; um número menor que o 4 e maior que o 2 – como se estivesse
realizando um desafio.
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HOJE TEM SUCO DE FRUTA PARA TODO MUNDO.
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Atividade complementar
Nesta sugestão, usando uma parlenda, as crianças trabalham de forma integrada noções relacionadas
à literacia e numeracia.
Assistam ao vídeo “A galinha do vizinho bota ovo amarelinho...” Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=FEMbg9Urft8>. Acesso em: 20 set. 2020.
Explicar às crianças que assistiram uma parlenda. Que parlendas são versos infantis com rimas, criados para as mais diferentes finalidades, entre elas divertir, acalmar, ajudar a decorar números ou escolher
quem deve iniciar uma brincadeira.
Coletivamente montar um cartaz, ilustrando a parlenda trabalhada. Cada aluno deve colar uma tampinha de garrafa PET representando os ovos da galinha do vizinho.
Após o cartaz estar confeccionado, contar oralmente a quantidade de tampinhas coladas em cada
linha e registrar o numeral ao lado.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
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Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página já fazem parte da
números. Em seguida, escreva cada número duas vezes.
rotina escolar das crianças. Trata-se da associação de quantidades às suas representações. Entretanto, essas associações
envolvem quantidades cada vez maiores à medida que novos
números são apresentados. Antes de resolver a atividade, retome com as crianças as quantidades e suas representações
numéricas já trabalhadas, de 1 a 9.
Converse com as crianças pedindo-lhes que representem
com material de manipulação (que já vem sendo usado) diferentes quantidades, como 1, 4, 3, 7, 6, 8 e 9. Durante
as representações, peça-lhes que comparem as quantidades
maiores e menores, que representem quantidades iguais
com materiais diferentes, que juntem e espalhem os materiais representados e que confiram as quantidades.
Proponha às crianças que, usando tampinhas, organizem
as quantidades formando uma figura triangular que comece
155
com o 1 e vá até o 9. Peça-lhes que invertam a figura, organizando as tampinhas de forma inversa. Peça-lhes, ainda,
Página 155
que comparem as duas organizações e comentem o que
“descobriram” (organização do menor para o maior – crescente; do maior para o menor – decrescente).
As crianças não precisam usar esse vocabulário, basta que reconheçam que uma organização é do que
tem mais para o que tem menos e vice-versa. Essas atividades permitem-lhes ganhar mais destreza e
rapidez no reconhecimento das quantidades representadas, bem como evoluir no processo de reconhecimento e compreensão dos números, da ideia de quantidade e da sequência natural dos números.
Ao realizar a atividade da página, explore com as crianças as imagens das frutas banana, laranja e
maçã. Peça-lhes que identifiquem as frutas e pergunte se costumam saboreá-las. As ilustrações se parecem com as frutas naturais? Onde podemos encontrá-las? Converse com as crianças sobre o valor
nutritivo das frutas e a necessidade de elas comporem nossa dieta alimentar. Atividades como essas
integram a matemática a outros conhecimentos do mundo natural – no caso, aos hábitos alimentares que
promovem a saúde –, além de possibilitar a socialização e comunicação verbal das crianças.
7
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Dawidson França
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7. Conte a quantidade de frutas de cada quadro e cubra os
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Atividade complementar
Sugerimos aqui um vídeo sobre a contagem dos números até dez, associada à ideia de quantidade.
Assista antes de exibi-lo para as crianças, de modo que possa explorar melhor as informações com elas.
O vídeo permite discutir as quantidades de forma integrada a outros campos de experiências.
“Aprendendo OS NÚMEROS em PORTUGUÊS com Pocoyó (1 a 10) - Vídeos Educativos para Crianças.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=p05PaGx4m3Q>. :
Neste vídeo, além dos números, podem ser explorados com as crianças os alimentos a partir de um
cardápio em que um pato vai escolhendo o que quer comer. Se for exibi-lo, converse com as crianças
sobre as escolhas do pato, relacionando as escolhas dele aos hábitos alimentares delas (crianças).
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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Orientações metodológicas
Em continuidade às atividades que vêm sendo desenvolvidas, para trabalhar a sequência numérica de 1 a 9, a escrita
correta dos algarismos do nosso sistema de numeração decimal e a associação de quantidades às suas representações
numéricas, nesta página será apresentado e trabalhado o 0.
Antes de planejar o trabalho com as atividades da página
130, assista ao videotutorial número 7, para conhecer as
sugestões de estratégias de ensino para esse conteúdo.
Explore com as crianças diferentes situações do cotidiano
em que o zero é usado para indicar ausência de quantidade. É importante que, ao trabalhar a formação dos números, as crianças usem diferentes materiais de manipulação
como tampinhas e palitos de picolé, a fim de que associem o
número à quantidade representada, desenvolvendo assim a
compreensão dos números como símbolos que representam
quantidades. Desse modo, proponha-lhes que, antes de realizarem as atividades de associar os números às quantidades
representadas com gravuras, representem-nas com materiais
de manipulação.

QUAL É O NÚMERO?

1. Observe a cena e fale o que está acontecendo.

SÃ
O

RESPOSTA PESSOAL.

Alessandro Barros

2. Responda às perguntas:
QUANTAS CASAS PODEM
SER VISTAS NA CENA? 0

Dawidson França

E CARROS? 0

3. Agora, circule a mãozinha acima que indica a quantidade
certa.

0 0

EN

4. Pinte o número:

Agora, use um lápis e cubra o número 0, seguindo o sentido
das setas.
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Página 156

Onde está a Margarida?

DI

Atividade complementar
Desta vez, você vai levar as crianças até o pátio para brincar. A partir da brincadeira, apresente-lhes o
zero como a ausência de quantidade, para depois, ao realizar as atividades do livro, apresentar o registro
gráfico do zero e como traçá-lo corretamente.
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• Se possível, leve as crianças até o pátio da escola. Em roda, converse com elas sobre as brincadeiras
de roda, sobre como se brincava antigamente, e verifique se conhecem a cantiga e como brincam.
• Uma criança fica no centro da roda (a Margarida) e as demais fazem o círculo.
• Uma criança fora da roda vai escolhendo quem deve sair, até que todos saiam, desfazendo a roda,
e assim aparece a Margarida. Enquanto cantam, as crianças vão girando.
• Ao final, voltam a formar o círculo e batem palmas, cantando: “Apareceu a Margarida... olê, olê, olá...”.
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Você pode aproveitar a brincadeira para trabalhar a ideia da subtração e apresentar a ideia
do zero como ausência de quantidade. Ao organizar as crianças para a brincadeira, expliquelhes que a Margarida fica no centro da roda, está dentro de um castelo, e que as crianças no
seu entorno são as pedras da construção. Seguindo as orientações, explique como vão brincar.
Ao final da brincadeira, quando todas as “pedras” forem removidas, é o momento de apresentar o zero como ausência de quantidade. Faça perguntas como: eram muitas as pedras do
castelo? O que foi acontecendo, à medida que as “pedras” iam sendo retiradas? E agora, ainda
existem “pedras” para serem retiradas? Ao final você pode dizer: se já tiramos todas as “pedras”, não temos mais nenhuma, ou seja, temos ZERO “pedra”!
Letra:
Onde está a margarida?
Onde está a Margarida, olê, olê, olá
Onde está a Margarida, olê, seus cavalheiros
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SÃ
O

Ela está no seu castelo, olê, olê, olá
Ela está no seu castelo, olê, seus cavalheiros
O castelo é muito alto, olê, olê, olá
O castelo é muito alto, olê, seus cavalheiros
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(A criança que está fora da roda canta:)
Vou tirando uma pedra, olê, olê, olá
Vou tirando uma pedra, olê, seus cavalheiros
(As crianças da roda cantam:)
Uma pedra não faz falta, olê, olê, olá
Uma pedra não faz falta, olê, seus cavalheiros
(A criança que está fora da roda canta:)
Vou tirando outra pedra, olê, olê, olá
Vou tirando outra pedra, olê, seus cavalheiros
(As crianças da roda cantam:)
Outra pedra não faz falta, olê, olê, olá
Outra pedra não faz falta, olê, seus cavalheiros
(A brincadeira continua até que se tirem todas as “pedras”. Ao final, as crianças voltam a formar
o círculo e batem palmas, cantando:)
Apareceu a Margarida... olê, olê, olá...
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Atividade complementar
Em sala, usando material de manipulação, você pode solicitar às crianças que peguem os lápis de
cor. Em seguida, você vai falando as cores de lápis e pedindo-lhes que mostrem o lápis da cor sugerida.
A criança que não tiver o lápis da cor indicada vai dizer: “Zero! Não tenho essa cor”. E mostrar as duas
mãozinhas fechadas.
Repita a brincadeira várias vezes, até que fique claro para as crianças que o zero (0) representa
nada, ou ausência de quantidade. Lembramos que, neste momento, não será trabalhado o zero como
ocupante de ordem vazia no sistema de numeração.
Depois das atividades exploratórias, você vai orientar as crianças na realização das atividades propostas. Ao apresentar o símbolo gráfico do zero, pergunte-lhes se já conheciam o símbolo e onde já viram
o 0. Explique que adiante elas vão conhecer mais sobre a importância do zero.
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Para saber mais
Nem todos os sistemas de numeração dispõem de um algarismo para representar a ausência de quantidade.
O sistema de numeração romano é um desses. Na Europa, a definição do símbolo zero ocorreu na Idade Média.
Para saber mais, acesse: <https://super.abril.com.br/ciencia/a-importancia-do-numero-zero/>. Acesso em: 15 mar. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página trabalham com sequência numérica, usando como recurso didático uma trilha.
Converse com as crianças e pergunte-lhes se elas sabem o
que é e se já fizeram uma trilha. Peça-lhes que relatem as
experiências vividas. Veja também se já usaram a trilha em
algum joguinho.

VAMOS BRINCAR?

SÃ
O

AS CRIANÇAS QUEREM LEVAR A COMIDA AO
COELHINHO.

1. Complete a trilha com os números que faltam.

0

1

2

4

3

5

7

5

7

Atividade complementar
Outras formas de pular amarelinha
7
Sugerimos a seguir esta forma de brincar de amarelinha,
9
para que as crianças trabalhem de 0 a 9 em uma trilha. Para
2. Descubra o segredo e complete as sequências de 0 a 9.
isso, desenhe a amarelinha como sugerido na ilustração, no
pátio da escola, com divisões que vão de 0 a 9. O centro da
0
2
4
6
8
amarelinha não deve ser numerado e a numeração começa
0
3
6
9
do 0, de fora para dentro. No centro, escrever a palavra CÉU.
157
Para jogar a amarelinha, pode-se colocar a pedra na primeira
casa e ir saltando num só pé através de todo o desePágina 157
nho e voltar. Daí, passa-se a pedrinha para a segunda casa e
assim sucessivamente, até o céu, onde se pode pisar com os dois pés. Em seguida volta-se ao princípio.
Ao retornar, abaixa-se para pegar a pedrinha e pula-se em direção ao início.
O trajeto da amarelinha a ser demarcado no chão e as dificuldades para percorrê-lo devem variar de
acordo com a idade das crianças. As crianças pulam, com os dois pés, de casa em casa para o centro
do caracol (o céu). No céu descansam e retornam ao início do caracol. O desafio nessa situação é pular
sem pisar as linhas traçadas no chão ou fora delas. Nas duas situações sugerimos usar a pedrinha.
5
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Geraldo Fernandes
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Dawidson França

6

Após a brincadeira, em sala, oriente as crianças na realização da atividade proposta. Ao brincar de
amarelinha, seguindo uma trilha de 0 a 9, as crianças desenvolvem atividades preparatórias à realização
das atividades do livro.

Atenção!

ED
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Neste link você encontra sugestões de jogos que podem ser usados ou adaptados para crianças:
<https://jogoseducativosanosiniciais.weebly.com/>. Acesso em: 15 ago. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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Orientações metodológicas
Nesta atividade as crianças vão analisar elementos presentes
em uma obra de arte, uma pintura em tela denomi1. Explique para a turma como as crianças estão brincando.
nada “Brincadeira de criança”. É uma boa oportunidade para
trabalhar a sensibilidade artística delas. Aqui, além de orientá-las na solução das atividades propostas, sugerimos que
você explore os elementos presentes na obra, trajes usados
pelas crianças e brincadeiras retratadas.
Chame atenção para a época em que a pintura foi feita,
há muitos anos, quando as crianças usavam outros tipos de
roupas, outras brincadeiras, e o ambiente era bem natural.
Para isso, faça perguntas como: você conhece as brincadeiras retratadas? Sabe como brincar? O ambiente onde brincam parece com o ambiente em que você costuma brin2. Pinte um círculo para representar cada criança.
car? Dessas brincadeiras, de qual você gostaria de brincar?
Como brincam as meninas? E os meninos? Quantas meni3. Fale para a turma quantas crianças você encontrou.
nas? Quantos meninos? É importante que as crianças sejam
4. Vamos brincar também?
envolvidas nessa conversa, emitindo suas opiniões, ouvindo
158
os colegas, respeitando os diferentes pontos de vista.
Página 158
Oriente as crianças na realização da atividade proposta
no livro, ajudando-as nos registros. A seguir, proponha que em grupos de até quatro integrantes – usando recortes de revistas para descarte e outros materiais que possam ser usados para recortar, além de
folha de papel Kraft, cola, giz de cera, entre outros materiais – as crianças façam suas próprias “telas”,
retratando suas brincadeiras favoritas. Exponha no ambiente escolar o trabalho realizado por elas.
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VAMOS BRINCAR?

RESPOSTA PESSOAL.

EN

BRINCADEIRA DE CRIANÇA, S/D, RICARDO FERRARI (BRASIL, 1951).
ÓLEO SOBRE TELA. WWW.RFERRARI.COM
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03TS02) Expressarse livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
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1. Leia a adivinha com a turma e marque X na resposta certa.
O QUE É QUE CAI DE PÉ E CORRE DEITADO?
RAIO.

CHUVA.

Mapiiiika1982 | Dreamstime.com

Flynt | Dreamstime.com

Mangia | Dreamstime.com

X

SOL.

2. Diga para a turma como você se sente em dias de chuva.
E em dias de sol? RESPOSTA PESSOAL.

3. Você acha que a chuva é importante? Converse sobre isso

SÃ
O

COMO ESTÁ O DIA?

Orientações metodológicas
Nas páginas 159, 160 e 161, sob a perspectiva de abordar
de forma integrada outros campos de experiências que fazem
parte do cotidiano das crianças, será proposta na seção Aprendendo mais a seguinte questão: “Como está o dia?”. O assunto é apresentado a partir de uma adivinha, que faz parte do
nosso patrimônio cultural. A adivinha é proposta e as crianças
devem respondê-la, assinalando a imagem que traz a resposta
certa. Por meio das atividades as crianças serão motivadas a:
• reconhecer as mudanças de tempo como fenômenos naturais;
• relatar seus sentimentos e experiências em relação ao tempo e suas variações;
• associar algumas ações às condições do tempo;
• relacionar as sombras à presença da luz.

EN

APRENDENDO MAIS

com seus colegas. RESPOSTA PESSOAL.

Ao apresentar a adivinhação, pergunte às crianças se elas
conhecem outras adivinhações e se gostariam de lançar a
pergunta para a turma. Você pode propor que, em outro
momento, seja realizada uma roda de conversa com essa finalidade.
Em um segundo momento, as crianças são chamadas a falar de suas experiências em dias de chuva e
de sol, expondo suas preferências e ouvindo a opinião dos colegas. Num terceiro momento, elas devem
expressar suas ideias sobre a importância da chuva. Aqui sugerimos que o professor ou professora, ao
mediar a conversa, reforce a importância da chuva para a vida (nossa, dos animais e das plantas), bem
como para abastecer os rios e regular a temperatura do ambiente.
Para isso, faça perguntas como: você costuma beber água? De onde vem a água que você bebe? E
os bichinhos, também bebem água? Por que aguamos as plantas? O que acontece quando falta água
em casa? Essas são apenas algumas sugestões.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos,
sua preservação.
159
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Orientações metodológicas
Em continuidade ao tema abordado na página anterior,
vento. Observe as cenas e desenhe no quadro ao lado.
nesta
as crianças devem analisar as imagens e, ao lado, faPARA AS CRIANÇAS QUE PRECISAM SE
UM
zer os desenhos de objetos relacionados a cada situação
PROTEGER DA CHUVA.
UM
PARA AS CRIANÇAS QUE PRECISAM SE
ilustrada (sombrinha, protetor solar e pipa). Anteriormente,
PROTEGER DO SOL.
em outra atividade, sugerimos conversar com as crianças
UMA
PARA AS CRIANÇAS SOLTAREM NO DIA
sobre empinar pipa e os cuidados a serem tomados nessa
COM MAIS VENTO.
brincadeira.
Converse com elas sobre o uso do protetor solar para
evitar doenças de pele e o da sombrinha como proteção em
dias de chuva. Sugerimos-lhe que pergunte se costumam
tomar esses cuidados e que outros recursos podem ser usados nos dias de chuva, como capas e botas impermeáveis.
Ouça os relatos das crianças, estimule-as a participar e reforce a importância de respeitar a opinião dos colegas e saber
ouvir.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de apren160
dizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
Página 160
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e
tridimensionais; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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4. Existem dias de sol, dias com chuva e dias com muito

PROTETOR SOLAR.

EN

GUARDA CHUVA.

DI
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Geraldo Fernandes

PIPA.
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5. Ligue cada criança à sua sombra.

Orientações metodológicas
A formação das sombras é um fenômeno que as crianças
costumam observar e pedir explicações a respeito. É muito comum que elas se divirtam correndo atrás da própria
sombra e queiram descobrir em que situações o fenômeno
ocorre.
Antes de realizar a atividade de associação de imagens
sobre as sombras, converse com as crianças acerca do assunto e, se possível, leve-as a um local da escola, ao ar livre,
onde possam observar a própria sombra. Faça perguntas
como: você já observou a sua sombra? Como ela aparece?
As sombras dos objetos são do mesmo tamanho? O que
será que provoca as sombras? Sugerimos, como atividade
complementar, a observação das sombras antes de as crianças realizarem a atividade do livro.

A

EM DIA DE SOL PODEMOS OBSERVAR SOMBRAS.

6. Brinque com sombras em um dia de sol. Em turma, imite os
movimentos realizados pelas crianças.

Atividade complementar
Observando sombras
Página 161
No pátio da escola, por exemplo, leve as crianças para
brincar com as sombras. Escolha um lugar onde vocês possam ver as sombras e as crianças possam
“brincar” com elas.
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SÃ
O

Oriente a criança a realizar movimentos variados, observando o que acontece com as sombras dela
e dos coleguinhas enquanto se movimentam. Faça perguntas como: as sombras variam de forma? E de
tamanho? Como você explica a sombra? Por que ela acontece? Nessa faixa de idade, basta que a criança associe a formação das sombras com a presença da luz. Em anos escolares à frente, o assunto será
abordado e as informações, ampliadas.
De volta à sala, depois de conversar sobre o que foi observado, peça-lhes que façam desenhos e
monte um mural com as produções realizadas. Após a atividade de observação das sombras, as crianças
vão realizar a atividade proposta, associando-a ao que foi observado, contextualizando-a.

EN

Para saber mais
Para formar sombra, é necessária uma fonte de luz e um obstáculo que a luz não atravesse. As sombras podem aumentar ou diminuir de tamanho e mudar de posição conforme os horários em que forem
observadas. É desejável que as crianças relacionem a posição e o tamanho das sombras à posição do
Sol no céu.

A

DI

M

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos,
sua preservação.

TO
R

GLOSSÁRIO

Dimitar Marinov | Dreamstime.com

Pires: prato pequeno sobre o
qual se coloca a xícara.

ED
I

Lie Nobusa

Festival: festa com muitas
pessoas.
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Orientações metodológicas
As informações do glossário devem ser discutidas e
exemplificadas junto à turma no momento em que são destacadas no decorrer do capítulo. Retome essas palavras com
as crianças. Aproveite o momento e fale para elas sobre o
dicionário, que também usamos para buscar informações sobre o significado das palavras desconhecidas: como ele é
organizado a partir das letras que formam as palavras.
Leia as informações do glossário com a turma. Pergunte
se já conheciam as palavras listadas. Antes de ler os significados, leia apenas a palavra ou expressão e pergunte se
alguém quer falar para os colegas o significado dela.

Conclusão do capítulo 5

Em relação aos objetivos específicos o aluno:

Sim

Parcialmente

Não

EN

Compreende o significado de símbolo como a representação de
uma ideia?
Utiliza a contagem oral em situações do dia a dia?

SÃ
O

Os objetivos pedagógicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão relacionados à
noção de quantidade, à sequência numérica de 0 a 9 e à forma correta de grafar os algarismos. A seguir,
sugerimos uma ficha apontando o que foi trabalhado, para que você possa registrar suas observações
em relação à trajetória de cada criança e do grupo – seus avanços, possibilidades e aprendizagens –, evidenciando os progressos ocorridos no período observado e eventuais dificuldades a serem retomadas.
A ficha sugerida pode ser usada para cada criança e para o grupo, permitindo-lhe comparar os resultados e, assim, averiguar o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Compara quantidades?

DI

Associa quantidades às suas representações?

M

Comunica quantidades oralmente, realizando registros não
convencionais e/ou notação numérica?

Estabelece correspondência um a um em uma contagem?
Amplia seus conhecimentos sobre os números?

A

Conhece a escrita numérica correta dos numerais de 0 a 9?

TO
R

Reconhece a sequência natural dos números de 0 a 9?

ED
I

Nesta proposta de avaliação vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC e as evoluções observadas no período, informando como o aluno tem avançado
nesses aspectos.
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Campo de experiências
“O EU, O OUTRO E O NÓS”
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.

EN

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

M

Campo de experiências
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

TO
R

A

DI

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de
expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e
música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.

Campo de experiências
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

ED
I

Campo de experiências
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função social
significativa.
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SÃ
O

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

SÃ
O

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

Sim

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.

Não

EN

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos
envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou
escrita espontânea), em diferentes suportes.

Parcialmente

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.

ED
I

TO
R

A

DI

M

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência.
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Capítulo 6 – Números e medidas

EN

SÃ
O

Este capítulo amplia as noções trabalhadas no capítulo anterior, amplia ainda as noções espaciais e
formas trabalhadas no capítulo 4, e introduz ideias de medida, dando destaque a comprimento e medidas de tempo. Está organizado em três subtítulos: “Brincando com os números”; “Vamos medir?”; e
“Podemos medir o tempo?”. As noções de número e quantidade também serão ampliadas. Serão introduzidas ideias de adição, multiplicação e subtração, assim como as noções espaciais e de formas, que
serão retomadas em diferentes momentos, dentro de novos contextos.
Espera-se que as crianças – por meio de jogos, brincadeiras e atividades propostas em diferentes
contextos, abordando as noções de número e quantidade, noções espaciais e de localização, bem como
noções de medida e medidas de tempo – enriqueçam o vocabulário matemático básico e avancem no
processo de aprendizagem de conceitos matemáticos. Também são apresentadas situações-problema
que exigem das crianças maior reflexão. Espera-se, também, que elas continuem evoluindo naqueles
objetivos de desenvolvimento e aprendizagem previstos na BNCC.
Objetivos gerais deste capítulo

DI

M

• Ampliar a noção numérica de quantidades de zero a nove, já trabalhada anteriormente, introduzindo
ideias de adição, multiplicação e subtração;
• Ampliar o domínio de palavras e expressões relacionadas ao vocabulário matemático básico, ampliando noções espaciais e introduzindo noções de medidas;
• Introduzir noções relacionadas à ideia de medida e como podemos medir o tempo.

SUBTÍTULO: BRINCANDO COM OS NÚMEROS

A

Em sequência ao que já vem sendo trabalhado nos capítulos anteriores, relativos a números e quantidades, neste serão retomadas as ideias de números associados a quantidade. Serão apresentadas ideias
de adição, multiplicação e subtração sem registros formais, trabalhando ideias como “quanto a mais”,
“quanto a menos” – ao juntar duas quantidades para se chegar a um total ou adicionar quantidades
iguais duas ou três vezes –, além de sequências numéricas e de formas e cores. Serão reforçados os
cuidados relativos ao registro correto dos algarismos e ampliadas as noções espaciais.

TO
R

Objetivos específicos

ED
I

• Comunicar quantidades oralmente, realizando registros não convencionais e/ou notação numérica;
• Comparar quantidades;
• Associar quantidades às suas representações;
• Estabelecer correspondência um a um em uma contagem;
• Compreender o significado de símbolo como a representação de uma ideia;
• Utilizar a contagem oral em situações do dia a dia, como distribuição do material escolar, livros da
biblioteca da sala de aula, jogos, brincadeiras, etc.;
• Ampliar seus conhecimentos sobre os números;
• Traçar a escrita dos algarismos (0 a 9) corretamente;
• Reconhecer a função do zero para representar ausência de elementos;
• Usar a sequência natural dos números de 0 a 9;
• Reconhecer a ideia de adicionar, multiplicar e subtrair usando expressões como: quanto a mais,
quanto a menos, quanto falta, qual o total e somar duas ou três parcelas iguais (ideia multiplicativa).
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SUBTÍTULO: VAMOS MEDIR?

SÃ
O

Aqui, apresentamos às crianças ideias de medida não convencionais, propondo o uso de um pedaço
de barbante para medi-las. Também serão exploradas ideias como: maior, menor, mesma altura; grande,
pequeno, médio e mesmo tamanho; mais “leve” e mais “pesado”; mais longo e mais curto. Ao realizar as
atividades, jogos e brincadeiras sugeridos, espera-se que as crianças entendam que ao usar as medidas
podemos comparar tamanhos, distâncias e massa (peso).
Objetivos específicos

SUBTÍTULO: PODEMOS MEDIR O TEMPO?

EN

• Realizar medições com unidades não padronizadas;
• Comparar comprimentos com unidade de medida não padronizada;
• Entender o que significa medir comprimento;
• Fazer estimativas envolvendo medidas não convencionais de comprimento;
• Comparar objetos e identificar o mais “leve” e o mais “pesado”.

Objetivos específicos

DI

M

Aqui apresentamos as noções de tempo mais próximas da realidade das crianças, como: a ordem de sequência na rotina da sala de aula; manhã, tarde e noite; ontem, hoje e amanhã; primeiro, segundo e último;
passado, presente e futuro; ano, mês e dia do nascimento. Destacamos a importância de realizar atividades,
jogos e brincadeiras que permitam explorar e conversar com as crianças sobre passado, presente e futuro.
Esses são conceitos difíceis para as crianças. É comum que elas falem “eu fiz isso amanhã”, querendo dizer
“ontem”. A noção de tempo – passado, presente e futuro – vai se desenvolvendo de forma lenta e gradual,
e tais conceitos só serão consolidados por volta dos 6 anos. É muito importante, pois, trabalhá-los desde já.

ED
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TO
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A

• Identificar manhã, tarde e noite como períodos do dia;
• Aplicar as noções de tempo trabalhadas em situações do seu dia a dia;
• Perceber que os fatos acontecem numa determinada sequência no tempo;
• Organizar fatos obedecendo a uma cronologia;
• Utilizar expressões relacionadas à sequência temporal como ontem, hoje e amanhã.
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BRINCANDO COM OS NÚMEROS
Orientações metodológicas
Também aqui, a abertura do capítulo traz a seção UM,
DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?. É um primeiro mo1. Ligue cada balão a uma criança.
mento de sondagem de conhecimento. Nesta página, as
crianças vão comparar quantidades, fazendo a correspondência um a um, sendo apresentada ao final a ideia de que
há uma correspondência exata entre os elementos da ilustração. Para explorar a situação com elas, você, professora ou
professor, pode perguntar: por que não há balões para todas
as crianças? Como poderia resolver a situação, de modo que
todas fiquem com um balão?
2. Escreva, nos quadrinhos, o número que responde a cada
pergunta:
Como você tem observado ao longo da coleção, os conheQUANTAS CRIANÇAS?
cimentos não são abordados de forma isolada, portanto, outros
QUANTOS BALÕES?
campos de experiências ligados à leitura e escrita, ao mundo
natural e social continuam a ser trabalhados. Para responder às
QUANTAS CRIANÇAS FICARAM SEM BALÃO?
questões propostas nesta página, é importante que as crianças já
tenham noção de quantidade de zero até nove elementos e que
Página 163
façam a relação de correspondência um a um. Ao fazer a correspondência, elas percebem que as duas quantidades são iguais.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
CAPÍTULO 6

SÃ
O

NÚMEROS E MEDIDAS

UM, DOIS, TRÊS E JÁ!

Dawidson França

VAMOS COMEÇAR?

EN

4

4

0

DI

M
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Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página exploram prerrequisitos necessários às ideias de multiplicação. Devem ser
consideradas situações que se repetem envolvendo sempre
a mesma quantidade.
Antes de realizá-las, sugerimos que sejam exploradas diferentes situações com o material de manipulação. Usando
tampinhas ou palitos de picolé e um papel, você pode conduzir a atividade da seguinte maneira: as crianças escrevem
os números de 1 a 5, representando os cinco espetáculos
que o palhaço apresentará. Depois, colocam uma tampinha
ou palito para cada espetáculo, representando as perucas.
Depois, pintam um quadrinho para cada tampinha (peruca),
realizando a correspondência um a um, ao final, contam os
quadrinhos pintados, concluindo que o palhaço usará 5 perucas diferentes em 5 espetáculos. Oriente coletivamente a
resolução da atividade 4, seguindo esses mesmos passos
sugeridos aqui.
Depois das atividades exploratórias realizadas, oriente as
crianças a abrir a página do livro e explore as imagens e as
situações propostas, ajudando-as na realização das atividades.

BRINCANDO COM NÚMEROS

Dawidson França

TO
R

1. Bolota usa uma peruca diferente a cada espetáculo.

Em cinco espetáculos, quantas perucas ele usará? Pinte os
quadrinhos.

2. Uma criança leva uma banana por dia para a escola. Em

Dawidson França

ED
I

três dias, quantas bananas ela levará?

Pinte o número de quadrinhos que indica a quantidade total
de bananas.
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SÃ
O

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página podem ser resolvidas apenas com sua orientação. Ainda assim, se julgar pertinente, peça às crianças que representem com palitos ou
tampinhas as três quantidades (4, 3, 2) e acrescentem a
cada conjunto representado a quantidade necessária para
que todos fiquem com quatro elementos.
Depois de resolver as atividades da página, explore situações como: quantos triângulos você desenhou para que
ficasse com a mesma quantidade de quadrados? Quantos
círculos? Antes de completar você tinha mais triângulos ou
círculos? Quanto falta em 2 para completar 4? E em 3?
Situações como essa enriquecem o processo de aprendizagem, ampliando as oportunidades de participação oral das
4. A seguir, escreva o número que indica quantos conjuntos
você circulou.
crianças.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões
5. Agora, complete os conjuntos para que todos fiquem com a
mesma quantidade de figuras.
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvol165
ver este conteúdo. Acesse!
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar
números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
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EN

3. Circule cada conjunto de figuras.
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7. Escreva, nos quadrinhos, o número que responde a cada
pergunta:

4

EN

QUANTAS SOMBRINHAS?

Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página podem ser resolvidas com orientações semelhantes às sugeridas anteriormente. Assim, usando materiais de manipulação, peça às crianças que representem com palitos ou tampinhas quantidades
maiores e menores que quatro. Faça perguntas como: cinco
tampinhas é mais ou menos que quatro? Quanto a mais?
Duas tampinhas é mais ou menos que quatro? Quanto falta
para chegar a quatro?
Ao resolver as atividades da página, explore situações
como: quantas meninas? Quantas sombrinhas? Mais meninas
ou mais sombrinhas? Como você pensou para responder? Se
há mais sombrinhas, posso dizer que há menos meninas?
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer
relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

SÃ
O

Dawidson França

6. Ligue cada sombrinha a uma menina.

3

QUANTAS MENINAS?
HÁ MAIS SOMBRINHAS OU MENINAS? SOMBRINHAS.
QUANTAS A MAIS?
1

166

DI

M
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Orientações metodológicas
8. Quantos animais Oto está anunciando?
Para resolver as atividades desta página, as crianças devem reconhecer o número 3 associando-o à quantidade três,
sem o auxílio da imagem. Trata-se de um nível mais elevado de abstração. Antes de resolvê-las, usando material de
manipulação, combine com as crianças que, em pequenos
grupos, elas devem representar a quantidade de elementos
(palitos, tampinhas ou outros) de acordo com o número registrado na lousa. Por exemplo: você escreve 5, elas devem
mostrar cinco palitos, tampinhas ou outro material usado na
manipulação. Apresente os números de 0 a 9. Veja como
as crianças vão representar o zero. Você pode sugerir-lhes,
sem se referir diretamente ao 0, que, quando não tiverem
como representar a quantidade, mostrem as duas mãozinhas
Pinte o número de quadrinhos que indica o total de animais
fechadas.
que Oto está anunciando.
Após a atividade de manipulação, proponha às crianças
que abram o livro na página que vão trabalhar, ajudando na
localização. Você pode sugerir que essa página está depois
167
da que apresentava as meninas e as sombrinhas. Explore a
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imagem que contém um anúncio, propondo uma atividade
de integração com a literacia, fazendo perguntas como: para que servem os anúncios? O que o anúncio
do livro nos informa? Você entendeu a mensagem do anúncio? Existe desenho de gatinhos e cachorros
no anúncio? Como você sabe que o Oto está anunciando gatos e cachorros? Ele está anunciando mais
gatos, mais cachorros ou a mesma quantidade dos dois bichinhos? Também nesta atividade as crianças
vão adicionar a mesma quantidade duas vezes.
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Dawidson França

TO
R

A

OTO ESTÁ ANUNCIANDO 6 ANIMAIS.
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SÃ
O

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.

Orientações metodológicas
As atividades propostas nesta página podem ser resolviseguida, pinte-a.
das com orientações semelhantes às sugeridas anteriormente. Assim, usando materiais de manipulação, peça às crianças que representem com palitos ou tampinhas quantidades
maiores e menores que cinco. Faça perguntas como: seis
tampinhas é mais ou menos que cinco? Quanto a mais? Três
tampinhas é mais ou menos que cinco? Quanto falta para
chegar a cinco?
Ao resolver as atividades da página, explore situações
10. Escreva, nos quadrinhos, o número que responde a cada
pergunta:
como: quantas borboletas na ilustração? Quantas borboletas
QUANTAS BORBOLETAS ERAM?
você vai desenhar para completar cinco? Como você pensou
QUANTAS BORBOLETAS VOCÊ DESENHOU?
para responder? Qual o total de borboletas agora? A seguir,
AGORA, QUAL É O TOTAL DE BORBOLETAS?
oriente as crianças a completar a sequência obedecendo a
um padrão de cores. Faça perguntas como: quantas borbo11. Continue pintando as borboletas, observando a sequência
de cores.
letas estão coloridas? Quais as cores? Em que ordem as
cores foram usadas? Quantas borboletas para colorir? Qual
a próxima cor? Ao final, pergunte quantas vezes cada cor foi
168
usada. Qual seria a próxima cor se a sequência continuasse?
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No Material Digital do Professor, você encontra cartões
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e
cooperação.
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas
Nesta página, além de operar com os números, as crianças devem identificar a quantidade de lápis dentro e fora da
caixa, retomando noções espaciais já trabalhadas (dentro/
fora). Retome esses conceitos com a turma. Se necessário,
usando o próprio material escolar das crianças, faça perguntas como: sua caixa de lápis de cor está dentro ou fora da
sua mochila? Seus lápis de cor estão dentro ou fora da caixa? Quantos lápis dentro da caixa? Quantos fora? E o seu
livro? Está dentro ou fora da mochila?
13. Escreva, nos quadrinhos, o número que responde a cada
Enquanto as crianças registram respostas no livro, sob
pergunta:
sua
orientação, verifique se pegam o lápis de maneira corQUANTOS LÁPIS ANITA TEM AO TODO?
reta e observam o traçado correto ao registrar os numerais.
QUANTOS LÁPIS ESTÃO FORA DA CAIXA?
Veja também, ao ler a última ordem, se todos entenderam
14. Pinte o número de quadrinhos que indica a quantidade de
que devem colorir apenas os quadradinhos correspondentes
lápis dentro da caixa.
à quantidade de lápis dentro da caixa.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
169
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
Página 169
suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; e (EI03EO02) Agir de
maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
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Orientações metodológicas
15. Observe a vitrine.
A atividade proposta nesta página coloca as crianças em
contato com um tipo de registro muito usado em gráficos,
quando os dados são registrados em colunas. Os gráficos
são formas mais claras de registrar informações matemáticas, tornando-as fáceis de comparar. Para completar o gráfico, como em questões anteriores, a criança precisa compreender a correspondência um a um.
16. Quantos brinquedos de cada tipo aparecem na vitrine?
Conte e pinte os quadrinhos correspondentes.
Para realizar a atividade, as crianças buscam os dados
BOLAS
CAMINHÕES
PETECAS
BONECAS
na imagem e efetuam a contagem de brinquedos com base
em suas semelhanças. Em seguida, a cada brinquedo contado, devem colorir um quadrinho na coluna apropriada. Cada
tipo de brinquedo é registrado em uma coluna. Ao concluir
a atividade, é possível comparar os dados, consultando as
informações de cada coluna. Leia o enunciado com os alunos e espere que pintem uma coluna de cada vez, todos
ao mesmo tempo. Assegure-se de que compreendem o que
estão fazendo.
170
Assim, depois de preenchidas as colunas, converse com
Página 170
a turma sobre os dados coletados, fazendo perguntas como:
quantas bolas? Quantos carrinhos? Quantas petecas e quantas bonecas? Qual o brinquedo de maior
quantidade? Como você fez para responder? Qual o brinquedo de menor quantidade? Quantas cores
você usou para colorir os quadrinhos? Envolva todas as crianças nessa conversa final, permitindo que
argumentem ao responder.

202

SÃ
O

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03ET05) Classificar objetos e
figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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Orientações metodológicas
Nesta página, as crianças vão reunir brinquedos, adicionúmero total.
nando e informando os totais com registros numéricos. Antes
TOTAL
de resolver as operações sugeridas, peça-lhes que, usando
o material de manipulação (tampinhas, palitos, lápis de cor)
para representar cada uma das situações, confiram os cálTOTAL
culos com os colegas e depois registrem o total de cada
uma das operações. Sugira que comparem os totais das operações realizadas. Qual o maior resultado? Qual o menor?
Você pode propor, também, que comparem as quantidades
TOTAL
de cada um dos brinquedos antes de adicioná-los. Mostrelhes que, quando juntamos quantidades, o resultado é sempre maior que uma das quantidades, à exceção de quando
adicionamos o zero, que indica ausência de quantidade.
TOTAL
No Material Digital do Professor, você encontra cartões
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
171
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
Página 171
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança
em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
17. Quantos são? Conte, pinte os brinquedos e escreva o
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Orientações metodológicas
Para realizar a atividade desta página, você pode propor às
DUAS CRIANÇAS TÊM, JUNTAS, QUANTAS
?
crianças um joguinho em que elas usarão próprio corpo. A criança que não acertar sai, momentaneamente, e outra criança entra
em seu lugar. A que saiu pode voltar ao jogo no próximo grupo.
Organize lado a lado quatro ou cinco crianças. Da esquerda
CINCO CRIANÇAS TÊM, JUNTAS, QUANTAS
?
para a direita, a primeira criança diz “duas orelhas”, a que está
ao seu lado diz “quatro orelhas”, a seguinte, “seis orelhas”, a próxima, “oito orelhas”, podendo chegar até dez.
TRÊS CRIANÇAS TÊM, JUNTAS, QUANTOS
?
As outras crianças acompanham os colegas, verificando
se a contagem foi feita corretamente. Ao final da contagem,
as crianças voltam aos seus lugares e outras cinco são chamadas. Desta vez, a primeira diz “uma boca”, a seguinte,
QUATRO CRIANÇAS TÊM, JUNTAS, QUANTAS
?
“duas bocas”, e assim até contarem as cinco bocas.
O joguinho pode continuar com a contagem dos olhos,
do nariz, das mãos e até dos dedos – neste caso, você pode
sugerir às crianças que mostrem as mãozinhas fechadas in172
dicando zero dedo, um dedo para que contem até cinco e
Página 172
dois dedos para contarem até dez.
Ao final da brincadeira, organize as crianças em seus lugares e oriente-as a abrir o livro, ajudando-as
a localizar a página. Acompanhe-as e atenda-as durante a realização da atividade, que deve ser feita por
etapas: primeiro fazem o cálculo e os desenhos, depois contam novamente e dão a resposta por bloco
(mãos, bocas, olhos, orelhas). Esta é mais uma das atividades que preparam as crianças para uma futura
aprendizagem da multiplicação. Reforçamos aqui a importância de registrar os avanços e dificuldades
das crianças, e usar as informações registradas no processo de avaliação formativa de cada uma.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
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18. Pense, desenhe, conte e responda.
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Orientações metodológicas
Nesta página as crianças vão realizar duas adições, em
resposta certa. Veja o modelo.
que uma parcela é ilustrada com imagem e a outra, com
TENHO
palavras. Elas devem registrar o total com desenhos, seguinFIQUEI COM
do um modelo. Oriente-as na realização da atividade. Sugira
GANHEI
MAIS UM
que usem seus lápis de cor para representar as quantidades
antes de fazerem os desenhos.
TENHO
FIQUEI COM
Em um segundo momento, as crianças vão realizar duas
GANHEI
subtrações.
Lembre-se de que, nessa faixa de idade, elas
MAIS
QUATRO
não identificam as operações pelos nomes, apenas as reaTENHO
FIQUEI COM
lizam, sem registros formais. Chame-lhes a atenção para o
que muda nas duas últimas operações. Converse com elas
COMI DOIS
sobre as ideias de juntar quantidades e de retirar de uma
quantidade outra igual ou menor.
FIQUEI COM
TENHO
Você pode ampliar a atividade propondo às crianças que,
COMI
QUATRO
usando o material de manipulação, juntem e retirem quantidades. Sugira, por exemplo, que de cinco tampinhas retirem
173
uma a uma as tampinhas até que fique zero tampinha, ou
Página 173
seja, se de cinco tampinhas eu tiro cinco tampinhas, eu fico
com zero tampinha. Proponha, ainda, que às cinco tampinhas
juntem mais cinco. Você pode solicitar que falem o que aconteceu nas duas situações. Outras representações podem e devem ser sugeridas.
Antes de planejar o trabalho com as atividades da página 173, é importante que o videotutorial de
número 8 seja assistido, para conhecer as sugestões de estratégias de ensino para a introdução desses
conteúdos. As atividades mostradas no vídeo compõem o volume II, porém, a forma de condução da
introdução dos conteúdos pode servir de modelo para essas atividades também.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; e (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas
linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
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Orientações metodológicas
Aprender sobre as quatro operações requer aprender muito
Elias bebe 4 copos de água por dia. Em 2 dias, quantos
mais do que procedimentos de cálculo. Mais do que destreza
copos de água Elias vai beber?
no fazer contas e habilidade nas técnicas operatórias, esperaELIAS VAI BEBER
COPOS DE ÁGUA.
se que os alunos compreendam o que fazem e desenvolvam
os conceitos envolvidos nessas operações, destacando-se a
Os 4 gatinhos do sítio são de Aline. Os 3 coelhinhos são
de Sofia.
importância de, em diferentes momentos, propor às crianças a
AS DUAS CRIANÇAS JUNTAS TÊM
resolução de problemas, como é feito nesta página.
ANIMAIZINHOS.
Antes de sugerir às crianças que resolvam os problemas desta
Karina tem 8 lápis de cor. Emprestou 3 para Lucas.
página, disponibilize material de manipulação e apresente outros
problemas para que, em duplas, elas busquem a solução. DistriLÁPIS DE COR.
KARINA FICOU COM
bua folhas avulsas para que façam os registros. Acompanhe o raciocínio das crianças, questionando-as sobre a forma como estão
21. Você gostou de resolver problemas? Circule a carinha que
representa o que você sente.
construindo suas respostas. Os problemas sugeridos na página
envolvem ideias de multiplicação, adição e subtração.
A título de sugestão para o trabalho prévio com as crianNÃO GOSTEI.
GOSTEI.
MAIS OU MENOS.
ças, propomos: Mariana gosta muito de suco de uva. Ela toma
174
3 copos de suco por dia. Quantos copos de suco ela vai tomar
em 3 dias? No jardim da casa de Lauro as roseiras estão floPágina 174
ridas. Ele contou 4 rosas vermelhas e 3 rosas brancas. Qual o
total de rosas? Clarinha colheu 6 laranjas no quintal. Ela chupou 2 laranjas. Quantas laranjas restam?
Converse com as crianças enquanto apresenta os problemas. Faça perguntas como: quantos copos
de suco Mariana toma por dia? Representem usando palitos ou tampinhas. Quantos dias ela toma dois
copos de suco? Como podemos representar essa ideia? Veja se elas sugerem que são três vezes os três
copos. Peça-lhes que representem e depois desenhem suas representações. E agora, quantos copos de
suco no total? Proceda de forma semelhante orientando-as na solução dos dois outros problemas. Elas
também podem sugerir problemas envolvendo as ideias trabalhadas, para que a turma resolva.
Depois das atividades prévias realizadas, oriente as crianças a resolver o que é proposto no livro. Siga
as mesmas etapas: leitura do problema; depois, pedido para que verbalizem o que está sendo solicitado,
proponham a solução e deem as respostas. Não deixe de acompanhar o passo a passo com as crianças.
Oriente-as na escolha das carinhas de satisfação ao final da página.
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Para saber mais
Sugestão de materiais de manipulação para trabalhar números e quantidades.
“5 ESTRATÉGIAS PARA ENSINAR MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.” Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=Z0xYVqxnQmU>. Acesso em: 21 ago. 2020.
“MATEMÁTICA EDUCAÇÃO INFANTIL.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zW6k-ITluoM>. Acesso em: 21 ago. 2020. “ATIVIDADE - TRABALHANDO NÚMEROS E QUANTIDADES.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RSIfprTWL_g>. Acesso em: 21 ago. 2020.
Consulte os links sugeridos e tenha novas ideias para trabalhar os números, quantidades e operações
matemáticas.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
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VAMOS MEDIR?
Orientações metodológicas
Antes de apresentar a atividade da página, converse com
ajuda da sua mãe.
Depois, Caio fez um arranjo bem bonito com o barbante e
as crianças sobre as medidas. Pergunte como é feito o acomcoloriu com giz de cera.
panhamento do crescimento delas, se alguém já mediu a
própria altura e, nesse caso, como fez. Pergunte também se
já viram como são feitas as compras em sacolão e a importância da balança para medir o que está sendo comprado.
Que instrumentos de medida elas conhecem? Costumam
medir as coisas em suas brincadeiras – por exemplo, esse
carrinho cabe ou não nesta garagem? Posso colocar mais
um pouco de brinquedos nesta caixa? O caminhão betoneira
é maior ou menor que o caminhão de bombeiro? Ouça os
2. Peça você também a um adulto que tire a medida da sua
relatos das crianças sobre suas experiências com o medir.
altura com um barbante.
Depois, pergunte que recurso poderiam usar para medir a
3. Compare a altura de todos os colegas de turma.
altura das crianças da turma, sem o uso de uma fita métrica.
4. Agora, cole o seu barbante, em folha separada, fazendo
um arranjo bem bonito. Depois faça um colorido com giz de
cera.
A seguir, apresente a página e explore as imagens com a
175
turma. Pergunte se concordam que um pedaço de barbante
pode ser usado como medida. Deixe que se manifestem.
Página 175
Ainda explorando as imagens, questione o que a criança fez
com o barbante depois da medida. Explique que você também vai usar barbante para medi-las.
Faça perguntas como: será que posso usar o mesmo pedaço de barbante para medir todos? Por quê?
O barbante varia de tamanho de uma criança para outra? Por que temos pedaços de barbante maiores e
menores? Compare os diversos tamanhos de barbante, após todas as crianças serem medidas. Veja se
relacionam o tamanho do barbante com a altura da criança.
Ao final, proponha que usem o pedaço de barbante da medida delas para fazer um trabalho de arte
a ser exposto no mural da sala. Distribua uma folha em branco para cada criança. Oriente-as no uso da
tesoura (se necessário), da cola e do giz de cera. Depois de pronto o trabalho, coloque as folhas para
secar e organize o mural com a participação das crianças.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03EO03) Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03EF01) Expressar ideias,
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea),
de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
VAMOS MEDIR?

Foto: Kaísla Miranda
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Orientações metodológicas
As atividades destas páginas possuem grau de dificuldade
baixo, mas a linguagem utilizada na comparação do tamanho
das crianças precisa ser bastante enfatizada. Elas costumam
dizer “mais grande”, “mais pequeno”, “mais maior”, “mais
menor”. Mais eficiente que ficar corrigindo o tempo todo é
apresentar as formas corretas de expressar as relações de
comparação: “maior”, “menor”, “grande”, “muito grande”,
CIRCULE DE MARROM A CRIANÇA MENOR. CIRCULE
“enorme”, “pequeno”, “muito pequeno”, “minúsculo”, “alto”,
DE PRETO A CRIANÇA MAIOR.
“baixo”, entre outras. À medida que forem trabalhadas em
6. Organize também uma fila com as crianças da turma, da
menor para a maior.
atividades lúdicas, passam facilmente a ser incorporadas no
7. Descubra o nome das crianças e fale para a turma.
cotidiano das crianças.
ALINE É MAIS BAIXA QUE FELIPE E MAIS ALTA QUE
CAMILA.
Antes de explorar as imagens com as crianças, proponha
FELIPE É O MAIS ALTO DOS TRÊS.
organizá-las por ordem de tamanho. Retome as medidas feitas com cordão, na página anterior, e pergunte se lembram
de quem foi o menor tamanho do cordão. Organize-as inicialmente do menor para o maior. Pergunte se poderiam ser
organizadas de outra forma. Caso não sugiram, proponha
176
que se reorganizem, agora do maior para o menor. Faça perPágina 176
guntas como: o que muda na nova organização? Alguém
ficou na mesma posição? Como? Quem é a criança mais alta? E a mais baixa?
Depois das atividades preparatórias, explore a imagem da página com as crianças, explorando outros
conceitos além de “maior” e “menor”. Quantas crianças? Quantos meninos? Quantas meninas? A criança
menor é um menino ou uma menina? E a maior? Imagine que essas crianças agora estejam organizadas
da maior para a menor. Qual delas será a primeira da fila? Peça-lhes que circulem de marrom a criança
menor e de preto a maior. Retome com a turma a ideia de último para contrapor a primeiro. Qual será a
última?
Agora, vamos pensar na organização das crianças da nossa sala. Quem é a menor? E a maior? Escolha cinco coleguinhas da turma, organize-os em fila e faça o desenho deles do menor para o maior.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03EO03) Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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Orientações metodológicas
Relembramos aqui, em relação aos conceitos abordados,
animal pequeno em cada situação.
a importância de usar a linguagem adequada, sem reforçar
o erro. Oriente as crianças a abrir o livro na página correta e
apresente a atividade. Explique-lhes que elas vão comparar
os três animais em cada uma das situações: cachorro com
cachorro, coelho com coelho e gato com gato. Elas devem
X
indicar o grande e o pequeno em cada situação, colorindo o
grande e fazendo um X no pequeno.
Aproveite as imagens e pergunte às crianças se, na ilustração, há outro animalzinho que não é grande nem pequeX
no. Peça-lhes que falem dele, comparando-o com os outros
dois. Introduza a seguir o tamanho médio. Você pode sugerir que comparem o tamanho dos lápis, das borrachas, dos
livros, entre outros. Em paralelo, pode retomar os conceitos
X
anteriores como “maior” e “menor”, “alto” e “baixo”.
Esta atividade contempla os seguintes objetivos de apren177
dizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
Página 177
propriedades; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea),
em diferentes suportes; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar
o antes, o depois e o entre em uma sequência; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
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Orientações metodológicas
Nesta atividade as crianças vão comparar formas de figuras geométricas planas e tamanhos, identificando as figuras
do mesmo tamanho em cada situação, colorindo-as da mesma cor. Retome os nomes das figuras representadas: círculos, triângulos e quadrados. Peça às crianças que nomeiem
as figuras de cada uma das imagens, identificando os tamanhos: pequeno, médio e grande. A seguir, que identifiquem
as de mesmo tamanho.
Proponha-lhes que, entre elas, reconheçam colegas que
tenham o mesmo tamanho. Lembre-as das medidas que fizeram com barbante, comparando os tamanhos.

ED
I

Atividade complementar
Se possível, exiba este vídeo para as crianças. Numa
aventura com seu amigo elefante, um menino vive diversas
situações em que ser grande ou pequeno tem suas van178
tagens, enquanto outros conceitos são abordados em suas
Página 178
andanças. Lembre-se de assistir ao vídeo antecipadamente e
se preparar para melhor explorar a história, junto aos pequenos. Após a exibição do vídeo, em uma roda
de conversa, peça às crianças que relatem suas experiências, falando das vantagens e desvantagens de
ser grande ou pequeno e como as pessoas podem se ajudar a partir das diferenças.
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SÃ
O

“Meu Amigãozão - Pequeno Grande Amigo [OFICIAL HD].” Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=dCDNlHCuxJA>. Acesso em: 21 ago. 2020.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; e
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

EN

Orientações metodológicas
10. Aline, Camila e Túlio montaram torres com cubos.
Nesta página os conceitos abordados estão relacionaObserve a cena e pinte:
dos
à altura: mais alto(a), mais baixo(a), médio(a). Se você
A TORRE MAIS ALTA DE VERMELHO.
exibiu o vídeo sugerido na página anterior e explorou as
A TORRE MAIS BAIXA DE AMARELO.
diferentes situações vivenciadas pelos personagens, assim
A TORRE MÉDIA DE VERDE.
como o trabalho de medidas que vem sendo realizado até
aqui, é provável que as crianças não tenham dificuldade para
resolver as atividades. Ainda assim, oriente-as e dê assistência aos que exigem maior atenção.
O trabalho com torres também já foi realizado em outros momentos; assim, apresente a página para as crianças.
Explore as imagens. Faça perguntas como: o que fazem as
11. Quantos cubos tem cada torre?
crianças? As torres são todas iguais? O que muda de uma
A TORRE MAIS ALTA:
torre para outra? Elas têm o mesmo tamanho? Como as
A TORRE MAIS BAIXA:
torres foram formadas? Todas têm a mesma quantidade de
cubos? Ao final, oriente as crianças nos registros.
A TORRE MÉDIA:
No Material Digital do Professor, você encontra cartões
179
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
Página 179
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre
objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03ET04) Registrar observações,
manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
VERDE.

M

VERMELHO.
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Geraldo Fernandes

AMARELO.
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Orientações metodológicas
Ao abordar o tema “Grandezas e Medidas” em sala de
outros bem levinhos.
aula,
é possível observarmos que imediatamente as crianças
Pinte os
de acordo com a legenda.
associam
esse tema ao seu dia a dia. Elas usam medidas
LEVE
PESADO
quando comparam e medem tamanhos, calculam distâncias,
executam ou acompanham alguém na execução de receitas
culinárias, relacionam recipientes de diferentes formas e tamanhos à sua capacidade, estabelecem relação entre quantidade da massa e o peso, entre outras situações.
Ao trabalhar com grandezas e medidas na Educação Infantil, devemos pensar em atividades que propiciem a compreensão do processo de medição. É importante que as
crianças compreendam desde cedo que medir é comparar
grandezas, embora, nesta fase, trabalhemos apenas com
unidades não convencionais.
Nesta página, as crianças vão comparar animais e devem
identificar, entre eles, os que são mais “levinhos” (que têm
180
menor massa) e os mais “pesados” (que têm mais massa).
Como afirmamos anteriormente, a expressão “peso” é mais
Página 180
usual e mais próxima da realidade das crianças, embora,
para a ciência, tal palavra esteja relacionada à gravidade e à massa. Uma novidade para as crianças
nesta página é o uso da legenda, indicando como devem colorir, que cores usar.
Os animais costumam chamar muito a atenção das crianças devido a seu porte e seu jeito de ser e
viver. Ao conversar com as crianças sobre os animais ilustrados, ouça as opiniões que têm sobre cada um
deles, se já os viram e onde, se reconhecem, entre eles, animais que na natureza vivem em ambientes
bem diferentes dos nossos. Converse sobre a importância de preservar os ambientes onde eles vivem,
para que suas vidas sejam preservadas, e explique que os elefantes, por exemplo, não fazem parte dos
animais que vivem em nossas matas.
VERDE.

AMARELO.

VERDE.

A

DI

M

AMARELO.

EN

AMARELO.

Irakite/Dreamstime.com; Igor Usatyuk/Dreamstime.com;
Janson/Pixabay.com; Suzanne Weegar/Dreamstime.com;
Anankkml/Dreamstime.com

VERDE.

SÃ
O

12. Observe os animais. Existem animais muito pesados e

TO
R

Para saber mais
O peso é a relação entre a força da gravidade e a massa de um corpo, ao passo que “massa” é a
quantidade de matéria. O uso cotidiano da expressão “peso” está incorporado ao vocabulário usual, e é
comum perguntarmos qual o peso de um determinado produto ou pessoa.

ED
I

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades;
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03EF01) Expressar ideias,
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea),
de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
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VAMOS BRINCAR?

diferentes.

CUBRA O CAMINHO MAIS LONGO DE COR VERDE.
CUBRA O CAMINHO MAIS CURTO DE COR AZUL.

Geraldo Fernandes

VERDE.

AZUL.

2. Recorte letras de revistas e jornais e forme a palavra
ESCOLA. Cole as letras aqui.

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

3. Quantas letras você recortou e colou?

6

181

M

Página 181

EN

SÃ
O

1. Felipe pode chegar à escola passando por três caminhos

Orientações metodológicas
Nesta página a turma deve identificar, entre os três caminhos para as crianças chegarem à escola, o mais longo e o
mais curto. Para indicá-los, devem usar duas cores diferentes.
Sugerimos que, antes de realizar a atividade do livro,
você, professora ou professor, planeje um roteiro para as
crianças cumprirem dois trajetos de deslocamento dentro da
escola. Por exemplo, da sala de aula até o pátio de recreação
ou da sala até a cantina, desde que seja possível percorrer
um caminho mais longo e um mais curto no deslocamento.
Nesta atividade, você pode descrever para as crianças os
dois caminhos antes de percorrê-los, para que elas levantem
suas hipóteses sobre qual é o mais curto e qual é o mais
longo. Anote o número de crianças que votaram em um ou
outro trajeto. Quando voltarem à sala, depois dos percursos,
elas devem avaliar se acertaram ou não suas previsões. Você
também pode sugerir às crianças que, ao resolver a atividade no livro, usem pedaços de barbante para medir os três
trajetos. Proponha que realizem essa “medição” em duplas.
A seguir, elas devem colorir os caminhos mais curto e mais

TO
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A

DI

longo, conforme indicado.
A atividade seguinte, de recorte de letras para formar a palavra ESCOLA, também ficaria mais interessante realizada em duplas. Nesse formato se promove maior interação entre as crianças enquanto elas
escolhem, recortam e colam as letras, levantando suas hipóteses no processo. Acompanhe o trabalho
das duplas, dando-lhes o suporte necessário, inclusive fornecendo os materiais para recorte e orientando-as no uso da tesoura, que deve ser sem ponta, e da cola.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro
por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão.
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Para saber mais
Para saber mais sobre as medidas que usamos para capacidade, massa e comprimento, acesse:
<Https://www.todamateria.com.br/unidades-de-medida/>. Acesso em: 15 mar. 2020.
<https://escolakids.uol.com.br/matematica/relacoes-entre-massa-volume-e-capacidade.htm>. Acesso em:
15 mar. 2020.
<Https://matematicabasica.net/unidades-de-medida/>. Acesso em: 15 mar. 2020.
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PODEMOS MEDIR O TEMPO?
Orientações metodológicas
1. Leia com a professora a rotina de um dia de aula na sala de
Faça desta oportunidade de conversar sobre a rotina de
Elias.
uma sala de aula um momento bem rico. Ao realizar a atividade proposta, as crianças vão comparar a rotina da sala
CHEGADA
RECREIO
de aula de Elias com a rotina da sala delas. Peça-lhes que
ARTES
RODINHA
relatem seus sentimentos em relação às atividades que comESCRITA
BRINQUEDO
põem a rotina da sala. Permita que sugiram outras atividades
HISTÓRIA
LANCHE
de interesse delas.
SAÍDA
ESCOVAÇÃO
Ao conduzir a conversa, use as expressões “antes de”,
“depois de”, “entre”. Faça perguntas como: o que fazemos
antes do recreio? O que fazemos depois do recreio? O que
fazemos entre a roda de conversa e o recreio? O que faze2. Fale como é organizada a rotina em um dia de aula na sua
turma.
mos entre o recreio e a saída? De quais atividades da rotina
3. Numere, no círculo à frente de cada atividade, a ordem em
da sala você mais gosta? Que atividade você gostaria que
que elas acontecem na sua turma.
fizesse parte da nossa rotina, além das que já realizamos?
Por que escovar os dentes após o lanche? Em que outros
182
horários do dia você costuma escovar os dentes?
Página 182
As sugestões dadas aqui podem ser adaptadas à rotina de sua turma, inclusive com outras perguntas que sejam
mais significativas para seus alunos. Inicie a atividade do livro somente depois que as crianças já tiverem
opinado, explorando as diferentes situações que fazem parte da rotina da turma. A seguir, oriente-as
a organizar a rotina sugerida, de acordo com o que é vivenciado por elas, numerando uma por uma
as atividades. Acompanhe e verifique para evitar que a numeração seja feita com desrespeito à ordem
discutida anteriormente.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro
por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência.
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Geraldo Fernandes
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PODEMOS MEDIR O TEMPO?

RESPOSTA PESSOAL.

TO
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DI

M

RESPOSTA PESSOAL.

ED
I

Para saber mais
Sugerimos que você acesse os endereços abaixo e leia mais sobre construção da noção de tempo
pelas crianças da Educação Infantil:
<https://educacaoinfantil.aix.com.br/espaco-tempo-quantidades-relacoes-e-transformacoes/>. Acesso em: 15 mar. 2020.
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iFVBA7MCG-0&feature=emb_logo>. Acesso em: 15 mar. 2020.
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Orientações metodológicas
Uma das noções de tempo mais próximas da rotina das
atividades. Depois pinte as cenas.
crianças
é aquela que se refere aos três períodos do dia:
MANHÃ TARDE NOITE
MANHÃ TARDE NOITE
manhã, tarde e noite. Nesta página continuamos a trabalhar
as questões de tempo, mas agora com base nos períodos do
dia: o que acontece de manhã, à tarde e à noite. Como sempre sugerimos, comece as tarefas com uma conversa sobre
as atividades cotidianas: a que horas as crianças acordam, o
que fazem ao acordar, em que horário brincam, a que horas
costumam almoçar, se vão à escola pela manhã ou de tarde,
MANHÃ TARDE NOITE
MANHÃ TARDE NOITE
quando vão dormir.
Ao explorar as imagens da página, estimule as crianças
a falar de suas atividades de lazer – por exemplo, brincadeiras preferidas, se brincam sozinhas ou com outras crianças,
quando e como realizam as tarefas escolares em casa, entre
outras.
No Material Digital do Professor, você encontra cartões
183
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de
vida; (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações
com crianças e adultos; (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão;
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com
função social significativa; e (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.
4. Marque X no período do dia em que você realiza as
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DI

M

Geraldo Fernandes
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RESPOSTA PESSOAL.

5. Desenhe nos espaços, de acordo com o título.

TO
R

RESPOSTAS PESSOAIS.

UMA ATIVIDADE QUE VOCÊ FEZ ONTEM NA ESCOLA.

ED
I

UMA ATIVIDADE QUE VOCÊ FEZ HOJE NA ESCOLA.

UMA ATIVIDADE QUE VOCÊ VAI FAZER AMANHÃ NA
ESCOLA.

184

Página 184
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Orientações metodológicas
Na introdução das atividades desta página, converse sobre passado, presente e futuro. Esses são conceitos difíceis
para as crianças. É comum que elas falem “eu fiz isso amanhã”, querendo dizer “ontem”. A noção de tempo – passado,
presente e futuro – vai se desenvolvendo de forma lenta e
gradual, e tais conceitos só serão consolidados por volta dos
6 anos. É muito importante, pois, trabalhá-los desde já.
Aqui, por meio de desenhos, as crianças vão, além de
expressar as noções de tempo propostas, falar do seu dia a
dia na escola. Momentos como esses são ricos para a troca
de experiências, para conhecerem outras vivências e falarem
daquilo que é significativo para elas.
Após concluírem os desenhos, peça-lhes que os apresentem aos colegas e se reúnam com eles para um momento de
troca de experiências. Os desenhos se repetiram? Por quê?
Retome com a turma as noções de tempo já trabalhadas,
sugerindo que contem também alguma atividade realizada
em casa, no dia anterior, no dia de hoje, antes de virem para

EN

SÃ
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a escola e algo que pretendem fazer no dia seguinte. Reforce com as crianças as ideias de passado,
presente e futuro como algo que já aconteceu (já passou), está acontecendo (presente) ou ainda vai
acontecer (futuro).
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03EF01) Expressar ideias,
desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea),
de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais
e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.

M

Orientações metodológicas
Outra forma de abordar o tempo é sob a perspectiva pesDESENHE, NO PRIMEIRO QUADRO, VOCÊ BEBÊ.
soal. Sugerimos que esta atividade seja realizada em casa,
DESENHE, NO SEGUNDO QUADRO, COMO VOCÊ É HOJE.
com a família. Depois, organize em sala uma roda e peça
a cada criança que mostre as atividades trazidas de casa.
PASSADO
PRESENTE
Nessa roda, ao falarem de suas datas de nascimento, converse com as crianças sobre os meses do ano, o primeiro e
o último mês, o mês em que nasceram, apresentando um
calendário, neste momento apenas para identificarem os meses e a sequência deles. O assunto será retomado no ano
7. Com a ajuda de um adulto, responda:
seguinte.
QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?
Trabalhamos com as duas fases de desenvolvimento infantil que as crianças de 4 anos conseguem identificar claraEM QUE ANO VOCÊ NASCEU?
mente: a de quando eram bebês e a em que se encontram
QUAL É O DIA E O MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO?
agora. Peça-lhes que relatem como eram quando bebês e
socializem com os colegas histórias que ouviram de suas
8. Desenhe, em folha separada, como você se imagina no
FUTURO.
famílias sobre seu desenvolvimento. Peça-lhes, também, que
apresentem para os colegas o desenho que fizeram sobre
185
como se imaginam no futuro, contando o que imaginaram.
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Incentive-as a compartilhar suas experiências, ouvindo e emitindo opiniões de forma respeitosa para com os colegas. Monte um mural com os desenhos das crianças.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EO06) Manifestar
interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida; (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos; (EI03EF01) Expressar
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias
orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; (EI03ET06) Relatar
fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.
6. O tempo passa. As pessoas mudam.
RESPOSTAS PESSOAIS.
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VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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1. Pinte as letras da palavra.

RESPEITO
ONDE ESTÁ O RESPEITO?

2. As cenas a seguir mostram atitudes de respeito. Conte para

a turma o que acontece em cada cena.RESPOSTAS PESSOAIS.

3. Faça um desenho, no quadro vazio, que também

EN

Dawidson França

represente você agindo com respeito.

SÃ
O

RESPEITO

Orientações metodológicas
Explore as cenas e peça às crianças que digam outras
situações em que as pessoas estão se respeitando. Peça que
expliquem o que é respeito e por que é importante respeitar
e ser respeitado. Peça-lhes que falem de situações em que
se sentiram desrespeitados ou que deixaram de respeitar
alguém.
Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos com desenvoltura a pessoas e grupos diversos; (EI03EO05) Demonstrar valorização
das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive;
e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo
para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

186

M

Página 186

Orientações metodológicas
Antes de propor a atividade, converse com as crianças
sobre o lugar em que elas moram, se conhecem outros luA Terra é o planeta onde vivemos junto com plantas,
animais, água e muito mais. Vamos cuidar com carinho do
gares, se já viajaram e como imaginam a Terra. Enquanto as
lugar onde vivemos.
escuta, veja se alguém fala da Terra como um planeta. Pode
1. Recorte do encarte 2 as peças do quebra-cabeça.
2. Monte o quebra-cabeça aqui e explique para a turma o que
ser que alguém diga que ela seja o mundo. Se assim acontefoi representado na cena.
cer, peça-lhes que falem sobre o mundo: se é muito grande,
se sabem sua forma e se já ouviram falar que a Terra é um
planeta.
Depois dessa conversa inicial, apresente às crianças o
globo terrestre. Explique-lhes que este é uma representação da Terra. Deixe que peguem no globo, que o examinem, girem-no e especulem sobre o que há desenhado nele.
Pergunte: que forma ele tem? É provável que digam que o
planeta se parece com uma bola. Ainda é muito difícil, para
as crianças nessa faixa de idade, conceber a Terra com sua
3. Desenhe também, em folha separada, como você tem
contribuído para preservar o planeta Terra.
forma próxima a uma esfera. Para o momento, você apenas
apresenta a ideia, sem aprofundar.
187
Pergunte se já ouviram falar sobre a necessidade de cuiPágina 187
dar da Terra, das suas florestas, rios e mares, bem como do
ambiente onde vivemos. Deixe que se manifestem. Depois pergunte: o que você pode fazer para ajudar
a cuidar da Terra? Será que ao cuidar de um jardim, dos nossos animais de estimação, ao manter limpo
à nossa volta, estamos cuidando do nosso planeta?
Ouça as opiniões e estimule a troca de ideias. Ao final, apresente a atividade da página, orientando-as
sobre como realizá-la. Depois de colarem o desenho na folha avulsa, peça-lhes que desenhem o que
podem fazer no próprio entorno para ajudar a cuidar da Terra. Sugestões: recolher o lixo e acondicioná-lo
corretamente (desenhar uma criança recolhendo o lixo), molhar as plantas (criança com um regador),
cuidar dos animais (criança colocando água para cachorro ou gato) – esses são alguns exemplos, lembrando que é importante respeitar a liberdade de expressão das crianças.
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VAMOS BRINCAR?
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RESPOSTA PESSOAL.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EF01) Expressar
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias
orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.

Espetáculo: apresentação
artística.
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Página 188

A

Lie Nobusa

Preservar: não estragar, não
sujar.

DI

pixabay.com

Lie Nobusa

M

Vitrine: local onde são
mostrados objetos a serem
vendidos.

Planeta: o astro habitado
pelo ser humano; Terra.

Orientações metodológicas
As informações do glossário devem ser discutidas e
exemplificadas junto à turma no momento em que são destacadas no decorrer do capítulo. Retome essas palavras com
as crianças. Aproveite o momento e fale para elas sobre o
dicionário, que também usamos para buscar informações sobre o significado das palavras desconhecidas: como ele é
organizado a partir das letras que formam as palavras.
Leia as informações do glossário com a turma. Pergunte
se já conheciam as palavras listadas. Antes de ler os significados, leia apenas a palavra ou expressão e pergunte se
alguém quer falar para os colegas o seu significado.
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Lie Nobusa

GLOSSÁRIO
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ENCARTE 2
Referente à página 187
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Página 189

EN

Emese73 | Dreamstime.com
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ENCARTE 1
Referente à página 64

Página 191
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Conclusão do capítulo 6

Em relação aos objetivos específicos
do subtítulo “Brincando com os números” o aluno:

SÃ
O

Os objetivos pedagógicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em três
subtítulos: “Brincando com os números”; “Vamos medir?” e “Podemos medir o tempo?”. A seguir, sugerimos
uma ficha, apontando o que foi trabalhado em cada subtítulo, para que você possa registrar suas observações
em relação à trajetória de cada criança e do grupo – seus avanços, possibilidades e aprendizagens –, evidenciando os progressos ocorridos no período observado e eventuais dificuldades a serem retomadas.
A ficha sugerida pode ser usada para cada criança e para o grupo, permitindo-lhe comparar os resultados e, assim, averiguar o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Sim

Não

EN

Comunica quantidades oralmente, realizando registros não
convencionais e/ou notação numérica?

Parcialmente

Compara quantidades?

M

Associa quantidades às suas representações?

Estabelece correspondência um a um em uma contagem?

DI

Compreende o significado de símbolo como a representação de
uma ideia?
Utiliza a contagem oral em situações do dia a dia, como
distribuição do material escolar, jogos, brincadeiras, etc.?
Está ampliando seus conhecimentos sobre os números?

A

Traça a escrita dos algarismos (0 a 9) corretamente?

TO
R

Usa a função do zero para representar ausência de elementos?
Reconhece a sequência natural dos números de 0 a 9?
Reconhece a ideia de adicionar, multiplicar e subtrair usando
expressões como: quanto a mais, quanto a menos, quanto falta, qual
o total e somar duas ou três parcelas iguais (ideia multiplicativa).

Em relação aos objetivos específicos
do subtítulo “Vamos medir?” o aluno:

Sim

Parcialmente

Não

Realiza medições com unidades não padronizadas?

ED
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Compara comprimentos com unidade de medida não padronizada?
Entende o que significa medir comprimento?
Faz estimativas envolvendo medidas não convencionais de
comprimento?
Compara objetos e identifica o mais “leve” e o mais “pesado”?

219

Sim

Identifica manhã, tarde e noite como períodos do dia?
Aplica as noções de tempo trabalhadas em situações do seu dia
a dia?
Percebe que os fatos acontecem numa determinada sequência
no tempo?
Organiza fatos obedecendo a uma cronologia?

EN

Utiliza expressões relacionadas à sequência temporal como
ontem, hoje e amanhã?

Parcialmente

Não
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Em relação aos objetivos específicos do
subtítulo “Podemos medir o tempo?” o aluno:

Nesta proposta de avaliação vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da BNCC e as evoluções observadas no período, informando como o aluno tem avançado nesses aspectos.

M

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
Campo de experiências
“O EU, O OUTRO E O NÓS”

A

DI

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e cooperação.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

TO
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Campo de experiências
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em
situações diversas.
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Campo de experiências
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.
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(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função social
significativa.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

Sim

Parcialmente

EN

Campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
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Campo de experiências
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

Não

ED
I
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M

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos
envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou
escrita espontânea), em diferentes suportes.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma
sequência.
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Base Nacional Comum Curricular
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
cumpre a atribuição do Ministério da Educação
(MEC) de encaminhar ao Conselho Nacional
de Educação (CNE) a proposta de direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
essenciais para os alunos, ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, pactuada com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Documento homologado em dezembro de 2017.
Disponível em: <https://cutt.ly/af7eHSw>. Acesso em: set. 2020.

M

A seguir, selecionamos alguns endereços
eletrônicos de museus e parques, abrangendo
diversos estados brasileiros (acessos em:
set. 2020). Vale lembrar que a lista pode ser
ampliada por meio de sites de busca.
• 10 Museus Virtuais Nacionais para viajar com
crianças <https://cutt.ly/rf7eQoH>.
• Museu virtual do desenho da criança
<https://cutt.ly/rf7eWSv>.
• Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul
<www.pucrs.br/mct>.
• Museu de Astronomia e Ciências Afins
<www.mast.br>.
• Museu de Arqueologia e Etnologia da USP
<http://mae.usp.br/>.
• Zoológicos Brasileiros
<https://cutt.ly/5f7ePHk>.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Sancionada em 20 de dezembro de 1996, a Lei
9394/96, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional e, entre outras
providências, inclui a Educação Infantil (creches
e pré-escolas) como primeira etapa da Educação
Básica. Estabelece que é de competência dos
municípios a oferta da Educação Infantil.
Disponível em: <https://cutt.ly/6f7eFQf>. Acesso em: set. 2020.

EN

ESPAÇOS PEDAGÓGICOS
EXTERNOS À ESCOLA
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Excursões a parques e museus podem ser realizadas desde a Educação Infantil. No entanto,
para que os objetivos educacionais sejam preservados, recomendamos os seguintes cuidados:
• visite previamente o local, avaliando as
condições de segurança, selecionando o
que será observado e estimando o tempo
necessário;
• garanta a relação dos conteúdos
desenvolvidos em sala de aula com a visita;
• planeje as atividades por meio de um roteiro
elaborado com a participação dos alunos,
orientando-os a registrar o que observaram
por meio de desenhos e escrita emergente;
• estimule a livre exploração para a busca
de respostas às questões levantadas pelos
próprios alunos sob sua orientação.
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LEITURAS COMENTADAS

Documentos públicos nacionais que
orientam a educação infantil
Para contribuir com o aprimoramento da prática
docente, relacionamos, a seguir, alguns dos
principais documentos públicos nacionais
que orientam o Ensino Fundamental e,
especificamente, a Educação Infantil.
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Política Nacional de Alfabetização
PPrograma instituído pelo governo em abril
de 2019, a Política Nacional de Alfabetização
(PNA) contextualiza o cenário de alfabetização
brasileiro, apontando a necessidade de políticas
exclusivas para a melhora dos índices de
alfabetização no Brasil e estudos, com base
em evidências científicas, que mostrem como
as crianças aprendem nas áreas de literacia e
numeracia. Esse documento estabelece diretrizes
em relação ao processo de alfabetização:
para a pré-escola, propõe a preparação para a
alfabetização de modo que esta possa ocorrer
de maneira formal no 1º e no 2º ano do Ensino
Fundamental, em escolas das redes públicas,
municipais e estaduais.
Disponível em: <https://cutt.ly/Ff7eXdi>. Acesso
em: set. 2020.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil
O documento Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI) foi aprovado
pelo Conselho Nacional de Educação (Parecer
CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº
05/09) em 2009. Define a criança como su-
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• Portal do Ministério da Educação e Cultura
(MEC). Neste endereço, você encontra vários
documentos relativos à Educação Infantil:
Diretrizes Curriculares, Referencial Curricular,
publicações para formação dos professores,
dentre outros. <http://portal.mec.gov.br>.
• Consciência Fonológica – PNAIC/UFOP – CEAD
(Centro de Educação Aberta e a Distância).
<https://cutt.ly/7f7GGid>. Acesso em: 5 jun.
2020.
• Efeitos de Intervenções em Letramento
Emergente: Uma Revisão Bibliográfica na Base
SCIELO. <https://cutt.ly/Pf7rkhq>.
• Aprendizagem Infantil: uma abordagem da
neurociência, economia e psicologia cognitiva,
publicado pela Academia Brasileira de Ciências.
<https://cutt.ly/cf7G1F6>.
• Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA):
Contribuições deste Instrumento na Percepção
de Gestores e Professores. <https://cutt.
ly/7f7He3d>.

Conta pra mim

DI

M

Tempo de aprender
Programa de formação de professores em práticas de alfabetização destinado àqueles que
atuam em classes da pré-escola e do 1º e 2º
ano do Ensino Fundamental das escolas públicas
brasileiras. Visa preparar o(a) professor(a) para
atuar de forma mais profícua na alfabetização,
provendo modelagens de aulas com estratégias
de ensino para o desenvolvimento de habilidades
ligadas à literacia, como consciência fonológica e
fonêmica, conhecimento alfabético, identificação
de rimas e aliterações, trabalho com sons como
síntese, segmentação e troca destes, dentre outros. Está alinhado às diretrizes propostas pela
Política Nacional de Alfabetização (PNA).
Disponível em: <https://cutt.ly/lf7e9x4>. Acesso
em: set. 2020.

LEITURAS COMPLEMENTARES

EN

jeito histórico e de direitos e determina, dentre
outras coisas, que a aprendizagem na Educação
Infantil deve ter como eixos estruturantes das
práticas pedagógicas as interações e a brincadeira, de forma a garantir esses direitos.
Disponível em: <https://cutt.ly/Hf7eMLn>. Acesso em: set. 2020.
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Guia de Literacia Familiar
Neste Guia, você encontra incentivos à prática
da literacia familiar (conjunto de estratégias simples que podem ser colocadas em prática pelas
famílias). Por meio dessas estratégias, busca-se
ampliar o vocabulário, desenvolver o hábito da
leitura nas crianças, desde a primeira infância,
buscando, assim, auxiliar o processo de alfabetização. Acompanha o Guia uma série de 40
vídeos com instruções para pais e responsáveis
que podem ser adaptados à sala de aula por professores. Há, também, narração de histórias com
propostas de leitura dialogada que podem ser
utilizadas pelas famílias. Faz parte do programa
o “Canta pra mim”, com canções populares interpretadas pelo artista Toquinho, disponibilizadas
em meios digitais com legendas e tradução para
Libras.
Disponíveis em: <https://cutt.ly/Bf7e3Qx> e
<https://cutt.ly/1f7e7Dt>. (músicas, histórias e
acesso às playlists do MEC). Acessos em: set.
2020.
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